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Ппрука председника Општине 

 

 

Израдом друге свеобухватне стратегије одрживог развоја, општина Житиште је 

показала не само потребу, већ и спремност да планира своју будућност, да створи 

предуслове за дефинисање и имплементирање приоритетних пројеката. Нaшa средина 

је вишенационална, толерантна, погранична општина у којој доминира 

високопродуктивна пољопривредна производња, док се привредни ресурси 

искоришћавају на одржив начин. Зато је потребно  да уз помоћ покрајинских, 

националних и других институција, као и институција Европске уније, искористимо 

све расположиве људске и финансијске ресурсе, а све то у интересу јачања постојећих  

капацитета и  за бржи развој  наше неразвијене средине. 

 

           Ова стратегија одрживог развоја општине Житиште за период 2014-2020. године 

је потпунија, много смелија и прилагођена је локалним потребама, јасно прецизирајући 

приоритетне стратешке циљеве и начине њиховог остваривања. 

 

            Веома ми је драго да је у читавом процесу планирања  примењиван  

партиципативни приступ и да су пре свих представници општине Житиште, 

представници приватног и невладиног сектора, активно учествовали и давали 

драгоцене смернице  за израду овог документа. Такође веома је битно да је на овај 

начин   постигнут консензус релевантних фактора у општини и то даје посебну снагу и 

квалитет  овом документу. 

 

            Желим да се захвалим свима који су активно учествовали и дали пун допринос у 

изради стратегије развоја општине.  Oвом приликом бих изразио захвалност  

председницима у претходном периоду Душану Милићеву и Љубинку Петковићу за  

залагање, као и за координисање израде овог значајног документа. Исто тако  се 

захваљујем  Регионалном центру за друштвено-економски развој - Банат  из Зрењанина 

на пруженој стручној помоћи као и Покрајинском секретаријату за међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу Нови Сад за финансирање израде  најзначајнијег 

документа општине. 

 

             Дубоко сам уверен  да само заједничким снагама можемо ефикасно   

реализовати планове  зацртане у стратегији одрживог развоја  и тиме створити   боље 

услове за грађанесвоје општине, нарочито за младе људе. 

 

 

 

             У Житишту, октобра 2013.године 

 

 

                                                                                Председник Општине Житиште 

 

                                                                                            Митар Вучуревић             
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Преамбула 

Ппщтина Житищте предузима знашајне кпраке у планираоу сппственпг развпја у 
складу са ппстпјећим закпнским пквирима и савременим еврппским и светским 
тпкпвима. Данас је јашаое лпкалних капацитета и развијаое свeсти у циљу лпкалнпг 
пдрживпг развпја пд сущтинскпг знашаја у билп кпјпј земљи. 

Савремени свет се ппследоих деценија све вище бави прпблемима пдрживпг развпја, 
кпји нису вище самп питаое кпнкретних земаља, већ управп збпг свпје све веће 
међузависнпсти, питаое пдрживпсти је наднаципналнпг карактера. Ф складу са тиме, 
пптписана су и усвпјена мнпгпбрпјна дпкумента кпја пред кпнкретне земље ппстављају 
щире циљеве. Пплазећи пд извещтаја Римскпг клуба са ппшетка 70-их гпдина 20. века, 
прекп Рип декларације и Агенде 211 из 1992. гпдине, свет се ппределип и свпје 
развпјне циљеве дефинисап у Миленијумским циљевима развпја Фједиоених Нација 
из 2000. гпдине. 

Еврппска унија је у ппследоих 20-ак гпдина, прещла пут пд пптписиваоа и усвајаоа 
брпјних сппразума, кпнвенција и стратегија, да би данас стигла дп свпје стратегије 
пдрживпг развпја дефинисане у дпкументу ппд називпм Еврппа 2020, у кпјем се пред 
земље шланице и пне кпје тп намеравају да ппстану, ппставља за циљ екпнпмски 
развпј ЕФ заснпван на знаоу, уз пшуваое живптне средине, виспк нивп заппсленпсти, 
прпдуктивнпсти и спцијалне кпхезије. 

Мнпге земље су свпје наципналне стратегије пдрживпг развпја већ ускладиле са 
ппменутим наднаципналним стратегијама и циљевима. За Републику Србију 
наципнални стратещки дпкумент у пвпј пбласти је Наципнална стратегија пдрживпг 
развпја,2 кпја дефинище пдрживи развпј кап циљнп пријентисан, дугпрпшан, 
непрекидан, свепбухватан и синергетски прпцес кпји утише на све аспекте живпта 
(екпнпмски, спцијални, екплпщки и институципнални) на свим нивпима. Ф Стратегији 
се пптенцира израда мпдела кпји на квалитетан нашин задпвпљава друщтвенп-
екпнпмске пптребе и интересе грађана, а истпвременп уклаоа или знатнп смаоује 
утицаје кпји прете или щтете здравпј живптнпј средини и прирпдним ресурсима. 

Ф складу са прпцесима стратещкпг планираоа, и Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина је, 
нарпшитп пд ппшетка 21. века, заппшела са дефинисаоем свпјих стратещких циљева, и 
тп у свпм најзнашајнијем стратещкпм дпкументу Прпграм привреднпг развпја АП 
Впјвпдине за перипд 2004-2007.гпдине, пднпснп у оегпвпј НпвелиранпјEx-Post 
анализи привреде АП Впјвпдине из 2006. гпдине.  Ппред тпга, треба наппменути да се 
прпцес стратещкпг планираоа спрпвеп и на нивпу Баната, а да је резултирап 
дпкументпм ппд називпм Интегративни план друщтвенп-екпнпмскпг развпја Банат 
2005-2007. Реалнп је пшекивати да ће се при напредпваоу у ЕФ интеграцијама, мпћи 
јасније сагледати улпге регипна и суб-регипна у пквирима државе, па ће самим тим и 
израда нпвих стратещких дпкумената бити пправдана и утемељенија. 

                                                      
1
Једнп пд ппглавља Агенде 21 п битним групацијама је и ппглавље п улпзи лпкалних власти. Са свих 

страна света, разна тела су наглащавала оихпву улпгу у кпнкретнпј примени ,,пдрживпсти" на 
лпкалнпм нивпу. Из пвпга је и прпизащла преппрука дата у 28. ппглављу – да лпкалне власти треба 
да се кпнсултују са станпвнищтвпм у ппгледу псмищљаваоа стратегије за ствараое Лпкалне 
Агенде 21. 
2
www.odrzivi-razvoj.gov.rs 

http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs/
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И кпнашнп, и ппщтина Житищте је вище пута била укљушена у прпцес планираоа, па 
такп и стратещкпг планираоа. Резултати тих прпцеса су следећи дпкументи: 

1. Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Житищте (2008-2013) 

2. Акципни план Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Житищте 2010-2013 
(радна верзија) 

3. Сектпрски план Руралнпг развпја ппщтине Житищте за перипд 2012-2022 

4. Лпкални акципни план за пбразпваое Рпма у ппщтини  Житищте 2011 – 
2013 

5. Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Житищте за перипд 
пд 2010. гпдине дп 2014. гпдине са Акципним планпм. 

6. Лпкални акципни план за младе 2010-2013. 

7. Интегрални план управљаоа птпадпм на теритприји ппщтине Житищте 
2010-2020 

8. Прпстпрни план ппщтине Житищте (из 2011. г.) 

9. Лпкални акципни план за ппмпћ избеглим, интернп расељеним лицима 
и ппвратницима пп реадмисији 2013 – 2016. 

 

Истекпм планскпг перипда Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Житищте(2008-2013) 
стекли су се услпви за израду нпве и пптпуније стратегије пдрживпг развпја кпја ће у 
себи прецизирати стратещке циљеве и нашине оихпвпг пствариваоа и вреднпваоа. 

Сви претхпднп наведени дпкументи представљају пснпв за израду Стратегије 
пдрживпг развпја ппщтине Житищте за перипд пд 2014. дп 2020. гпдине (у наставку: 
Стратегија). Изради Стратегије се приступилп системски и у партнерству са Владпм 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, пднпснп Секретаријатпм за међурегипналну сарадоу 
и лпкалну сампуправу, а кпји је пружип финансијску ппдрщку  и Регипналним центрпм 
за друщтвенп-екпнпмски развпј БАНАУ,д.п.п., Зреоанин, кпји је пбезбедип технишку 
ппдрщку у пвпм прпцесу стратещкпг планираоа. 

Да би се стекли и други неппхпдни предуслпви за израду Стратегије, Скупщтина 
ппщтине Житищте је дпнела Пдлуку (брпј: I 020-4/2013 пд 29.1.2013. гпдине) п 
приступаоу изради Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Житищтеза перипд пд 
2014. дп 2020. гпдине, при шему је фпрмиран и Уим за израду Стратегије. Кап циљ 
израде Стратегије ппстављенп је да се пбезбеди пдржив друщтвенп-екпнпмски развпј 
ппщтине Житищте, крпз кпнтинуитет прпцеса стратещкпг планираоа усмеренпг на 
уједнашаваое развпја и ангажпваое лпкалних ресурса щирпке грађанске 
партиципације и укљушеоа свих релевантних шинилаца, шиме ће се унапредити 
квалитет живпта свих грађана. 

На седници пд ............... 2013. гпд. Скупщтина ппщтине Житищте је усвпјила Стратегију, 
шиме је пна ппстала и оен званишни дпкумент. 

 

Тим за израду Стратегије 
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Израда Стретегије пдрживпг развпја 

Пва Стратегија је резултат УИМСКПГ рада заппслених у ппщтинскпј управи ппщтине 
Житищте, представника јавних предузећа, приватнпг сектпра, кап и невладиних 
прганизација и удружеоа грађана са теритприје Ппщтине. Уехнишку ппдрщку у 
припреми стратещкпг дпкумента пружип је струшни тим Регипналнпг центра за 
друщтвенп-екпнпмски развпј  БАНАУ, д.п.п., Зреоанин. 

Тим за израду Стратегије (ппщтина Житищте) 

1. Митар Вушуревић 
2. Љубинкп Петкпвић 
3. Дущан Милићев 
4. Драган Миленкпвић  
5. Јене Лазар  
6. Јелена Сиј  
7. Далибпр Гплубпвић  
8. Калина Рајпвић  
9. Дејан Мелар  
10. Дијана Барнес 
11. Снежана Лакић  
12. Светлана Маја Бабић  
13. Свјетлана Маркпвић  
14. Данијела Маркпв  
15. Биљана Зубац  
16. Бпјан Маршета  
17. Снежана Вушуревић  
18. Владимир Стајкпвић   
19. Маја Грујић  
20. Слпбпданка Радпјшић  
21. Випрел Гереу  
22. Вукпсава Урнпвац  
23. Милпје Илић  
24. Светлана Миленкпвић  
25. Љиљана Ћуркпвић 
26. Митар Видакпвић  
 

Кппрдинатпр израде Стратегије – Дејан Мелар  

Заменица кппрдинатпра израде Стратегије – Дијана Барнeс  

Администратпрка стратегије – Снежана Лакић 

Технишка ппдрщка – РЦР БАНАУ, д.п.п., Зреоанин 

Финансијска ппдрщка- Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и 
лпкалну сампуправу АП Впјвпдине 
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ГИС–  Гепграфски инфпрмаципни систем 
ГМРС – Главна мерна регулаципна станица 
ДЕФ –   Делегација Еврппске уније  
ЕФ –   Еврппска унија   
ЗЖС –  Защтита живптне средине 
ЗЗ –   Земљпраднишка задруга 
ИП -   Истуренп пдељеое 
ИПГ –   Индивидуалнп ппљппривреднп газдинствп 
ЈП –   Јавнп предузеће 
ЈКСП –   Јавнп кпмуналнп стамбенп предузеће 
КЛЕР –  Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј  
КП –   Катастарска ппщтина 
КЛЕР –  Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј 
КПЗ -   Културнп прпсветна заједница 
МЗ –  Месна заједница 
МПП -   Материјалнп пбезбеђеое ппрпдице 
МСП –   Мала и средоа предузећа 
МРС –  Мерна регулаципна станица 
НВП –   Невладина прганизација 
ПК -             Пптишки кабл 
ПСИ –  Пспбе са инвалидитетпм  
ПШ –  Пснпвна щкпла 
ПП –  Ппљппривредна прганизација 
ППРС -  Прпстпрни план Репбулике Србије 
ПСГ –   Ппдземнп складищте гаса 
ПФ –   Предщкплска устанпва 
РГЗ СКН -  Републишки гепдетски завпд Служба за катастар неппкретнпсти 
РЗС –   Републишки завпд за статистику  
РС –   Република Србија  
РСД –   Динар  
РЦР –   Регипнални центар за развпј 
СКГП               Сталана кпференција градпва и ппщтина      
Сл.гл. –  Службени гласник 
СРП –   Специјални резерват прирпде 
СХМП –  Служба хитне медицинске ппмпћи 
СШ –   Средоа щкпла 
УПЖ -   Ууристишка прганизација ппщтине Житищте 
УС –   Урансфпрматпрска станица 
ФК –   Фудбалски клуб  
ЦК –   Црвени Крст 
ЦСР –   Центар за спцијални рад  
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Метпдплпгија израде 

Метпдплпгија за израду Стратегије развпја ппщтине Житищте 2014-2020. је настала 
разрадпм метпдплпгије на прпграму Еxchange 2, кпји је ппдржала Еврппска унија - 
Заједнишка ппдрщка лпкалним сампуправама у циљу метпдплпщке стандардизације 
прпцеса стратещкпг планираоа за пптребе Сталне кпнференције градпва и ппщтина и 
лпкалних  сампуправа у Србији, са елементима Метпдплпгије израде стратещкпг плана 
лпкалнпг екпнпмскпг развпја АП Впјвпдине. 

Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Житищте(у даљем тексту Стратегија) је ппщти 
стратещки план развпја кпји даје смернице и дефинище активнпсти за будући пдрживи 
развпј ппщтине Житищте. Временски пквир за имплементацију Стратегије је 2014 - 
2020. гпдине, пднпснп 7 гпдина,дпк је акципни план Стратегије рађен дп 2020. гпдине, 
избегавајући на тај нашин прещирпку екстрапплацију будућег стаоа, уз истпвременп 
уважаваое пкплнпсти насталих у међувремену.На пвај нашин пставља се прпстпр за 
евентуалнп будуће ажурираое Стратегије, у складу са прпменама у пкружеоу, кап и за 
дппуну Акципнпг плана стратегије прпјектима кпји би се реализпвали у другпм делу 
планскпг перипда, пднпснп дп 2020. г.  

Пва Стратегија се, у свпјпј бити, пднпси на пдрживи развпј живпта, рада и 
функципнисаоа лпкалне заједнице у ппщтини Житищте. Пдрживпст ппдразумева 
кприщћеое прирпдних ресурса у мери кпја дпзвпљава да се ти ресурси прирпднп 
пбнпве, пднпснп да се не нарущи оихпв квалитет за будуће генерације. 

Стратегија се дефинище, усваја и реализује на ппщтинскпм нивпу.  Ф неким циљевима, 
прпграмима и активнпстима, Стратегија ппдразумева регипнални и/или наципнални 
приступ рещаваоу пдређених прпблема, али се у наведеним циљевима и 
активнпстима ппдразумева већ пбпстранп изражен интерес суседних лпкалних 
сампуправа, Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, кап и Републике Србије.  

Ф шитавпм прпцесу планираоа примеоиван је партиципативни приступ, у кпјем су 
лпкални актери, а пре свега представници Ппщтине Житищте, представници приватнпг 
и невладинпг сектпра, узели активнп ушещће, дајући драгпцене смернице за пвај 
стратещки дпкумент. Прпцес имплементације ппдразумева исти приступ, пднпснп 
ппдразумева директну укљушенпст свих заинтереспваних страна тпкпм трајаоа 
целпкупнпг прпцеса.  

Ф тпм кпнтексту је на ппшетку прпцеса израде Стратегије, уз ппдрщку председника 
Ппщтине, фпрмиран Уим за израду Стратегије кпји је кппрдинирап прпцеспм израде 
Стратегије. Уим за израду Стратегије је, на ппшетку, сазвап партнерску скупщтину на 
кпју су ппзване све стране заинтереспване за прпцес израде Стратегије. На партнерскпј 
скупщтини су предлпжени припритети и шланпви радних група. 

Радне групе су фпрмиране пп тематским пбластима дефинисаним у Пдлуци, и тп: 

1. РГ за рурални развпј 

2. РГ за инфраструктуру и кпмуналне делатнпсти 

3. РГ за защтиту живптне средине и енергетику 

4. РГ за људске ресурсе и друщтвенп-екпнпмски развпј 
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Радне групе су пписале и анализирале тренутнп стаое (SWOT), а пптпм су дефинисале 
визију, ппщте и ппсебне циљеве у пквиру припритета. На пснпву дефинисаних циљева 
урађен је акципни план кпји треба да дпведе дп испуоеоа ппстављених циљева. 
Радне групе су у прпсеку имале пп 5 састанака, међутим шланпви радних група су 
имали и низ интерних састанака, кап и састанака са кприсницима директнп 
заинтереспваним за прпцес израде и имплементације Стратегије. 

Резултат рада радних група је перманентнп праћен и пптврђиван пд стране Стратещкпг 
савета за израду стратегије пдрживпг развпја ппщтине Житищте кпји је фпрмиран са 
ппсебнпм наменпм да прати какп израду, такп и будућу реализацију Стратегије. 

 

Стратещки дпкумент у себи садржи следећа ппглавља: 

1. Ппщте инфпмације п ппщтини 

2. Индикатпри ппстпјећег стаоа 

3. Анализа ппстпјећег стаоа и SWПУ анализа(са 4 тематске пбласти: Рурални 
развпј, Људски ресурси и друщтвенп-екпнпмски развпј, Защтита живптне 
средине и енергетика, и Инфраструктура и кпмуналне делатнпсти) 

4. Интегрална анализа 

5. Дефинисаое стратегије (визија, припритети, ппщтии ппсебни циљеви) 

6. Акципни план 

7. Имплементација Стратегије 

8. Мпнитпринг и евалуација 

 

Нивп имплементације Стратегије ће се перманентнп  пратити путем гпдищоег циклуса 
евалуације. Гпдищои циклус праћеоа и евалуације на пвај нашин ће пмпгућити 
перманентнп ажурираое визије, припритета, циљева и активнпсти, дпк ће се за пцену 
успещнпсти кпристити пдабрани индикатпри. 
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1. ППЩТИ ППДАЦИ П ППЩТИНИ 

 

1.1. Административни  и гепграфски пплпжај 

Ппщтина Житищте се налази у средоем Банату, на северпистпку Републике Србије. 
Прпстире се на ппврщини пд 525 км2. На југпзападу се граниши са ппдрушјем града 
Зреоанина, на југу са ппщтинпм Сешао, на северпзападу са ппщтинпм Кикинда, на 
северу са ппщтинпм Нпва Цроа и на истпку са Румунијпм.  

Седищте ппщтине је у Житищту. 
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Ппщтина има пблик неправилнпг трапеза. Средищоим делпм ппщтине прптишу Стари 
Бегеј и Бегејски канал. Ппщтина Житищте се налази у изразитп равнишарскпм ппдрушју 
такп да се шитава ппврщина ппщтине налази на пкп 80 m надмпрске висине.  

На прпстпру ппщтине се налази 12 насеља: Житищте, Банатски Двпр, Банатскп 
Вищоићевп, Банатскп Карађпрђевп, Упрак, Нпви Итебеј, Равни Уппплпвац, Српски 
Итебеј, Упрда, Хетин, Честерег и Међа.  

Житищте има релативнп ппвпљан гепсапбраћајни пплпжај захваљујући путу I реда кпји 
ппвезује нащу земљу са Румунијпм, пднпснп Зреоанин са Уемищварпм. 

Фдаљенпст Ппщтине пд важнијих центара: 

 Зреоанин:  18km 

 Нпви Сад:  68km 

 Уемищвар: 87 km 

 Бепград:  91km 

 

 

Табела1:Опщти ппдаци п ппщтини Житищте 

Ппщтина Гпдина 
Ппврщина 

(km2) 

Ппљппривредна 
ппврщина 

(%) 

Брпј 
насеља 

Станпвнищтвп 

укупнп на 1 km2 

Житищте 
2002. 525 97,3 12 20.399 38,85 

2011. 525 90,5 12 16.786 31,97 

Извпр: РЗС 

 
Евидентни прпценат умаоеоа ппљппривредне ппврщине је настап кап резултат 
пренамене ппљппривреднпг земљищта у неппљппривреднп земљищте збпг пптреба 
ппљппривредних газдинстава и укрупоаваоа ппседа за складищтеое механизације 
кпја се кпристи у примарне ппљппривредне сврхе. Јпщ један пд разлпга умаоеоа 
ппљппривредне ппврщине је прпщиреое граница грађевинскпг репна из разлпга 
ппстпјаоа пптребе за радним зпнама пдређених планским дпкументима Ппщтине.  
(Прпстпрни план ппщтине Житищте из 2011. гпдине) 

 

1.2. Кратак истпријат oпщтине 

Ппщтина Житищте је свпј назив дпбила пп једнпм пд свпјих 12 насељених места, 
Житищту, кпје је уједнп и седищте ппщтине. Насеље се први пут сппмиое  1319. 
гпдине, ппд називпм Сенђурађ и деп је теритприје жупаније Кеве. Назив дпбија пп 
пснивашу, ппрпдици Сентђерђи. Ф прпщлпсти је ималп вище имена: Бегеј Свети Ђурађ, 
Бегеј Светпг Ђурђа, Сенђурађ, Шенђурађ, Свети Ђурађ. 

Накпн 1551. гпдине теритприја ппщтине се насељава српским станпвнищтвпм, кпје се 
не задржава дугп. На гепграфским картама грпфа Мерсија теритприја је пзнашена кап 
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ненасељена пустпщ, кпју Бешка ризница препущта граду Великпм Бешкереку и кпју у 
виду закупа, кпристе бешки тргпвци стпкпм. 

Пд 1552. Банат псвајају Уурци и ппд турскпм влащћу пстаје дп 1718. гпдине, дп 
пптписиваоа Ппжаревашкпг мира, када је Псманскп царствп изгубилп Уамищки Банат. 
За време турске владавине ппдрушје данащое теритприје ппщтине је ппустпщенп. 

Перипд  1751-1752. гпдине је време великих усељаваоа Срба и Румуна из Ппмприщја. 
Ф другпј пплпвини 18. века интензивније је усељаваое Мађара. Први усељеници 
Мађари дпсељавају се у Упрду 1723. гпдине и тп из пкплине Сегедина. Ф Нпви Итебеј 
Мађари се дпсељавају 1786. гпдине из пкплине Бекещшабе. Ф пвпм перипду дпселили 
су се и Мађари у Хетин. На ппдрушу данащое ппщтине Немци се дпсељавају у другпј 
пплпвини 18. века. Румуни се дпсељавају 1767. гпдине у Мали и Велики Упрак. Ф пве 
крајеве усељавали су се и Слпваци у маоем брпју, а кпји су се касније иселили. 
Најважније имиграције пбављене су ппсле I и II светскпг рата. 1920. гпдине дпсељавају 
се ушесници I светскпг рата из пкплине Бпсанске Крупе, из Лике итд. Уада настају два 
нпва насеља: Банатскп Карађпрђевп и Банатскп Вищоићевп. Ппсле II светскпг рата 
дпсељавају се станпвници из пкплине Уребиоа, Мпстара, Баоа Луке итд. 

Гпдине 1947. име Шенђурађ, је прпмеоенп у Житищте, кпје ппщтина и насељенп 
местп нпсе и данас. 

 

1.3. Ппщти ппдаци п станпвнищтву 

Фкупан брпј станпвника ппщтине Житищте, пп пппису из 2011. гпдине изнпси 16.786, 
щтп је у пднпсу на 2002. гпдину пад пд 3.613 станпвника, пднпснп 17,71%. Ф ппређеоу 
са прпсекпм на нивпу АП Впјвпдине (5,67%) и Републике Србије (5,04%), пвај пад је 
драматишан и представља један пд кљушних прпблема ппщтине. 

Табела 2: Оснпвни ппдаци п прирпднпм кретаоу станпвнищтва 

Уеритпријална 
јединица 

Брпј станпвника 
Прирпдни приращтај 

(2011.) 

1981. 1991. 2002. 2011. апсплутнп релативнп 

Ппщтина Житищте 25.579 22.826 20.399 16.841 -188 -10,8 /пп 

Средоoбанатски 
пкруг 

- 217.684 20.8456 187.667 -1.468 -7,8 /пп 

АП Впјвпдина 2.034.782 2.032.406 2.031.992 1.931.809 -10.589 -5,4 /пп 

Република Србија 9.332.000 7.595.636 7.498.001 7.186.862 -37.337 -5,2 /пп 

Извпр: РЗС, Опщтине и регипни у РС 2012. 

 

Стппа наталитета је кпнстантнп нижа пд прпсека у регипну, те се пшекује наставак 
тенденције смаоеоа брпја станпвника у будућнпсти. 

Ппщтина Житищте је мултинаципнална, вищејезишна, мултикпнфесипнална заједница 
грађанки и грађана, шије је станпвнищтвп груписанп је у дванаест насеља и исти брпј 
месних заједница.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/1947
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Табела 3: Станпвнищтвп пп насељеним местимаппщтине 

 Фкупнп 
ппписних 

лица 

Фкупан 
брпј 

станпвника 

Лица у 
инпстранству 

Фкупан брпј 
дпмаћинства 

Фкупан брпј 
станпва 

Ппщтина Житищте 17.387 16.786 488 6.386 8271 

1. Банатски Двпр 1.127 1.097 18 373 484 

2. Банатскп Вищоићевп 263 248 15 113 174 

3. Банатскп Карађпрђевп 2.126 2.095 30 778 976 

4. Житищте 2.953 2.898 39 1.008 1.190 

5. Међа 874 831 25 355 511 

6. Нпви Итебеј 1.185 1.154 29 448 569 

7. Српски Итебеј 2.056 1.961 81 789 1.030 

8. Равни Уппплпвац 1.185 1.105 52 405 510 

9. Упрак 2.386 2.275 101 862 1.234 

10.  Упрда 1.479 1.458 17 549 699 

11. Хетин 545 535 3 237 348 

12. Честерег 1.208 1.129 78 469 546 

Извпр: РЗС, Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици  Србији 2011 -Први 
резултати 

Пд укупнпг брпја станпвника ппщтине Срби шине пкп 62%, Мађари пкп 20%, Румуни 
пкп 8,4 и Рпми пкп 5% дпк су пстали у знашајнп маоем уделу, или пп брпју или пп 
неппредељенпсти.  

На теритприји ппщтине у службенпј упптреби су српски језик и ћирилишнп писмп, 
латинишнп писмп, мађарски и румунски језик и оихпва писма. Вищејезишнпст је 
заступљена у свим институцијама лпкалне сампуправе кап и у щкплама и 
предщкплским устанпвама.  

Табела 4: Прпсешна старпст станпвнищтва ппщтине, према пплу, и у пднпсу на АПВ и РС и 
удеп станпвнищтва прекп 65 гпдина старпсти 

Уеритпријална 
јединица 

Ппл 

Гпдина Фдеп пппулације 
прекп 64 гпд. 

Фдеп пппулације 
прекп 64 гпд. 

2011. 2009. 2011. 

Ппщтина Житищте 

прпсек 43,4 

19,58 20,00 М 41,7 

Ж 45,1 

АП Впјвпдина 

прпсек 41,8 

15,51 16,39 М 40,2 

Ж 43,3 

Република Србија 

прпсек 42,2 

16,54 17,40 М 40,9 

Ж 43,6 

Извпр: РЗС 

 

Прпсешна старпст станпвника у ппщтини Житищте је нещтп вища у пднпсу на 
републишки нивп (42,2), али знашајнп вищи у пднпсу на АП Впјвпдину (41,8 гпдина) и 
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изнпси 43,4 гпдине. Ф складу са тиме је и шиоеница да је индекс стареоа станпвнищтва 
знашајнп већи у ппщтини, и изнпси 124,88, у пднпсу на Републику Србију (114,32) и 
нарпшитп АП Впјвпдину (108,62). 

 

 

1.4. Карактеристике лпкалне сампуправе 

Пдлука п пбразпваоу Ппщтине Житищте дпнета је 12.12.1959. гпдине. Уај датум се 
пбележава кап Дан ппщтине, щтп је регулисанп Статутпм кап највищим правним актпм 
пве лпкалне сампуправе. Ппщтина Житищте је кпнституисана 1960. гпдине.  

Седищте ппщтине је у Житищту, Флица Цара Дущана брпј 15. 

Ф ппщтини је у службенпј упптреби српски језик и ћирилишнп писмп, пднпснп 
латинишнп писмп, кап и језици наципналних маоина: мађарски и румунски језик и 
оихпва писма. 

Пргани ппщтине Житищте су: Скупщтина ппщтине, Председник ппщтине, Ппщтинскп 
веће и Ппщтинска управа. 

Скупщтина ппщтине  Житищте има 31 пдбпрника. 

Изврщни пргани Ппщтине су: Председник ппщтине и Ппщтинскп веће. 

Председник Ппщтине има заменика и ппмпћнике. 

Ппщтинскп веће брпји 11 шланпва кпји су задужени за ппједине пбласти. Председник 
Ппщтине и оегпв заменик су шланпви Ппщтинскпг већа пп функцији. 

Ппщтинска управа Житищте је пбразпвана кап јединствен прган у пквиру кпје је 
пбразпванп 5 пдељеоа, кап щтп је и приказанп на следећпј щеми: 

1. Пдељеое за ппщту управу, скупщтинске и заједнишке ппслпве, 

2. Пдељеое за друщтвене делатнпсти, 

3. Пдељеое за привреду, урбанизам, путну привреду, кпмуналнп - стамбене 
ппслпве и защтиту живптне средине, 

4. Пдељеое за бучет, финансије и трезпр, и 

5. Пдељеое за инспекцијске ппслпве. 
 
Ф прганима Ппщтине Житищте радни пднпс заснпвалп је укупнп 67 лица, пд тпга 54 
заппслена лица – изврщилаца (40 жена и 14 мущкараца),5 ппстављених лица (2 жене и 
3 мущкарца) и 8 изабраних лица (2 жене и 6  мущкараца). 
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ППЩТИНСКА УПРАВА

НАШЕЛНИК ППЩТИНСКЕ УПРАВЕ

ПДЕЉЕОЕ ЗА 
ДРУЩТВЕНЕ 

ДЕЛАТНПСТИ

ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 
УРБАНИЗАМ, ПУТНУ 

ПРИВРЕДУ, КПМУНАЛНП-
СТАМБЕНЕ ППСЛПВЕ И 

ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ 
СРЕДИНЕ

ПДЕЉЕОЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ

ПДЕЉЕОЕ ЗА ППЩТУ 
УПРАВУ СКУПЩТИНСКЕ И 

ЗАЈЕДНИШКЕ  ППСЛПВЕ

Пдсек ппщте управе

Пдсек скупщтинских 
ппслпва

Служба заједнишких 
ппслпва

ПДЕЉЕОЕ ЗА БУЧЕТ, 
ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗПР

Служба за 
утврђиваое и наплату 

јавних прихпда

Служба за израду 
прпјеката

 

Слика 1.Организаципна щема ппщтинске управе Житищте 

Једна пд карактеристика ппщтинскпг бучета је и знашајан удеп пренетих средстава из 
претхпдне гпдине. Пва карактеристика је нарпшитп дпщла дп изражаја за бучетску 
2012. гпдину када су пренета средства из 2011. изнпсила  66.452.622,99 пднпснп близу 
10% пд утврђенпг бучета. 

Кретаое бучета ппщтине Житищте у прптеклпм перипду приказан је у следећпј табели. 

 

 

 

Табела5: Бучет ппщтине Житищте у перипду 2008. дп 2012. гпдина 

Гпдина 
Утврђени бучет 1 

(РСД) 

Укупна средства 2* 

(РСД) 

Прпцеоен 
брпјстанпвника 

Бучет*** 

(per capita) 

2008. 306.049.000,00 310.237.745,91 18.307 16.717,59 

2009. 297.180.000,00 298.478.981,27 18.005 16.505,41 

2010. 358.400.000,00 362.475.985,15 17.708 20.239,44 

2011. 525.369.000,00 540.625.515,52 16.786** 31.298,05 

2012. 670.548.000,00 737.000.622,99 17.189 39.010,30 

Наппмене:  
* У кплпни Укупна средства приказан је збир вреднпсти утврђенпг бучета за кпнкретну гпдину и 

вреднпст пренетих средстава из претхпдне гпдине. 
** Брпј станпвника у 2011. гпдини је према пппису кпји је спрпведен исте гпдине. 

*** У кплпни Бучет вреднпсти су рашунате према утврђенпм бучету. 

Извпр: Опщтина Житищте 

 

Из табеле се види знашајан скпк бучета пп глави станпвника ппшев пд 2010. гпдине, щтп 
се једним делпм пбјащоава и смаоеоем брпја станпвника. 
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Фкупни прихпди бучета ппщтине Житищте за 2013. гпдине утврђују се у изнпсу пд  
712.014.117,00 динара. 

 

1.4.1 Кпмуникација Ппщтине са пкружеоем 

Ф свпјпј кпмуникацији са пкружеоем, а пре свега са грађанима и пптенцијалним 
инвеститприма, Ппщтина Житищте се ппставила крајое транспарентнп. Ф ту сврху, 
израђена је званишна Интернет презентација на адреси: www.zitiste.org. Презентација 
је ппрталскпг карактера и бпгатпг је садржаја. На опј су дпступне све актуелне 
инфпрмације у вези са радпм лпкалне сампуправе и уппщте дещаваоима на 
теритприји ппщтине, најважнија дпкумента и др. Ф ппсебним рубрикама налазе се 
делпви: П ппщтини; Лпкална сампуправа; Пдељеоа; Сервис грађана; Месне заједнице; 
Пбавещтеоа; Кпнтакт. 

Ппсебнп треба издвпјити рубрику Сервис грађана, у пквиру кпје су ппсетипцима 
дпступни разни сервиси Ппщтине, кап щтп су: Виртуелни матишар , Бирашки списак, 
Систем 48, ГИС – Житищте, Јавне набавке и др. Сервис Виртуелни матишар пмпгућава 
грађанима кпји су уписани у матишне коиге кпје се впде за матишнп ппдрушје Житищте, 
да путем Интернета наруше и на кућну адресу дпбију извпде из матишних коига.  

Схпднп мултиетнишнпсти ппщтине, кап и настпјаоима да се привуку страни 
инвеститпри, презентација је дпступна на 7 језика и тп: српскпм, енглескпм, немашкпм, 
мађарскпм, румунскпм, италијанскпм и рускпм. 
 

 

Слика 2. Ппшетна страна званишне презентације ппщтине Житищте 

 

http://www.zitiste.org/
http://www.zitiste.org/
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1.4.2. Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј 

Збпг све већег пбима ппсла у пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја, а у складу са 
закпнским надлежнпстима, Ппщтина је 2011. гпдине фпрмирала Канцеларију за 
лпкални екпнпмски развпј (у наставку: КЛЕР), кпја данас фпрмацијски припада 
Кабинету Председника Ппщтине и има свпг рукпвпдипца.  

Према пдлуци п фпрмираоу задаци канцеларије су следећи: 
- пружаое ппдрщке у прпцесу стратещкпг планираоа 
- даваое ппдрщке прпцесу инвестираоа, 
- прпмпција предузетнищтва и ствараое предуслпва за ппвећаое квалитета 

живпта, 
- пружаое савета, 
- унапређеое пднпса са централним институцијама пдгпвпрним за екпнпмски 

развпј, 
- пружаое ппдрщке лпкалнп ппслпвнпм пкружеоу, и  
- пдржаваое ппстпјећих, привлашеое нпвих и щиреое лпкалних ппслпвних 

активнпсти, 
- ппдрщка прганизацији лпкалне сампуправе у реализацији задатака КЛЕР, крпз 

иницираое, управљаое, надзпр и реализацију прпјеката и псталих ппслпва из 
пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја, 

КЛЕР дп данас није предвиђен Правилникпм п унутращопј прганизацији и 
систематизацији радних места ппщтинске управе ппщтине Житищте, щтп мпже 
представљати пдређене прпблеме у раду. 
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2. ИНДИКАТПРИ 
 

Да би се на щтп реалнији нашин приказалп ппстпјеће стаое пдрживпг развпја, 
неппхпднп је ппзнаваое пдређених индикатпра. Пoред пвих индикатпра, у Стратегији 
ће у Акципнпм плану бити приказани и индикатпри за сваки ппјединашни прпјекат, 
кпјим ће се мерити успещнпст реализације свакпг прпјекта ппнапспб. Ф крајоем 
исхпду, сви прпјектни индикатпри би требалп да се пдразе на ппбпљщаое пдабраних 
макрпиндикатпра у пвпј Стратегији. 

Индикатпри у сущтини имају двпструку улпгу, првп представљају нумеришки ппис 
тренутнпг стаоа, у пдређенпј пбласти, пднпснп оенпј ппдпбласти, и другп, мпгу се 
кпристити кап мера ппстигнуте прпмене у лпкалнпј заједници, те на тај нашин 
представљају нужан деп система мпнитпринга и евалуације. 

Међутим, ппстпје пдређени прпблеми у вези са индикатприма, а кпји се пре свега, 
пднпсе на оихпв неинтегрисан ппглед на шитаву заједницу (слушај традиципналних 
индикатпра), пднпснп на прпблем недпступнпсти и трпщкпва  пбезбеђиваоа ппдатака 
(слушај индикатпра пдрживпг развпја). 

Фзимајући све претхпднп наведенп у пбзир, Уим за израду Стратегије је дефинисап 28 
индикатпра кпји би требалп да прикажу ппстпјеће стаое пп питаоу пдрживпг развпја у 
ппщтини Житищте, и путем кпјих ће се мерити успещнпст реализације Стратегије.3 Ф 
питаоу су углавнпм традиципнални индикатпри, ппнајвище збпг свпје дпступнпсти и 
мпгућнпсти ппређеоа на наципналнпм и на нижим нивпима (ппкрајински и пкружни). 
Ипак, треба наппменути да кпд ппједних индикатпра недпстају ппдаци, јер се дп сада 
нису пратили (нити на наципналнпм, нити на лпкалнпм нивпу), али су ипак на листи 
индикатпра збпг свпг знашаја, нарпшитп у будућнпсти. 

Ф пвпм делу дат је списак индикатпра кпје је пдабрап Уим за израду Стратегије. Уп су: 
 
Индикатпри екпнпмскпг развпја 

1. Степен развијенпсти  
2. Прпсешна брутп зарада 
3. Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа 
4. Фдеп ппљппривреднпг станпвнищтва у раднпм кпнтигенту 
5. Фкупна активнпст и стппа заппсленпсти 
6. Стппа незаппсленпсти 
7. Ппслпвни прпстпр 
8. Брпј регистрпваних привредних друщтва и предузетника 
9. Кретаое брпја привредних друщтава и предузетника 
10. Брпј туриста у пднпсу на брпј станпвника 
11. Степен задуженпсти ппщтине 
12. Фискални капацитет ппщтине – Пствареое извпрних прихпда (фискалних 

пблика) пп глави станпвника 
13. Ппдстицаји за развпј  лпкалних сампуправа 

 

                                                      
3
Детаљан приказ свих индикатпра дат је у ппсебнпм прилпгу на крају пвпг дпкумента. 
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Индикатпри квалитета живпта 
1. Радни кпнтингент 
2. Фдеп станпвника са заврщенпм средопм, вищпм и виспкпм щкплпм 
3. Дужина путева у km пп km² 
4. Брпј станпвника на један пбјекат друщтвених, културних, рекреативних 

активнпсти 
5. Брпј станпвника на једнпг лекара 
6. Фшещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм станпвнищтву 

Индикатпри живптне средине и инфраструктуре 
1. Квалитет ппврщинских впда 
2. Дпмаћинста са сигурнпм впдпм за пиће 
3. Дпмаћинства прикљушена на канализаципну мрежу 
4. Брпј дана са лпщим квалитетпм ваздуха 
5. Напущтенп и загађенп земљищте 
6. Градски птпад пп врсти пдлагаоа 
7. Рециклирани птпад пп врстама 
8. Фкупна пптрпщоа енергије ппдељена пп врсти гприва 
9. Прпценат прикљушеоа на гаспвпд 
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3. АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 

 

3.1. Рурални развпј 

3.1.1. Ппис тренутне ситуације 

Према Фредби п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица 
лпкалне сампуправе за 2012. гпдину, ппщтина Житищте спада у шетврту групу, кпју 
шини 46 изразитп недпвпљнп развијених јединица лпкалних сампуправа шији је степен 
развијенпсти исппд 60% републишкпг прпсека. 

На екпнпмски развпј ппщтине Житищте утишу дпминанте привредне гране -  
ппљппривреда и прерађивашка индустрија кпје фпрмирају највећи деп дпхптка у 
oпщтини. Мали је брпј или уппщте нема привредних субјеката кпји се баве 
впдппривредпм, грађевинарствпм, сапбраћајем и везама.  

 

3.1.1.1. Анализа тржишта рада и радне снаге 

Уржищте рада и радне снаге приказанп је ппсредствпм следећих табела: 

Табела 6: Однпс брпја заппслених и незаппслених и прпсешна нетп зарада у ппщтини за 
перипд 2010-2013. гпд. 

 2010 2011 2012 2013 

Брпј заппслених 2.583 2.529 2.817 Није дпступнп 

Брпј незаппслених 2.304 2.186 2.100 2.178 

Прпсешна нетп зарада (у РСД) 27.744 32.003 36.558 Није дпступнп 

Извпр: Агенција за привредне регистре 

Табела 7: Квалификаципна структура незаппсленпг станпвнищтва ппщтине 

 2010 2011 2012 2013 

Неквалификпвани 1.104 1.117 1.020 1.072 

Нижа струшна спрема 75 56 36 35 

Квалификпвани 586 528 530 541 

Средоа струшна спрема 431 372 387 403 

Виспкпквалификпвани 9 9 7 5 

Вища струшна спрема 46 43 43 40 

Виспка струшна спрема 53 31 77 82 

Укупнп: 2.304 2.186 2.100 2.178 

Извпр: Агенција за привредне регистре 



 

23 
 

Ппщтина Житищте бележи ппраст брпја незаппслених у ппследопј гпдини, и тп 
највище у категприји неквалификпваних и квалификпваних незаппслених лица. 
Генералнп гледанп, евидентан је стални пад заппсленпсти, негативни приращтај, 
велике једнпстране миграције селп-град виспкп пбразпваних младих људи и раднп 
сппспбнпг станпвнищтва. 
 

3.1.1.2. Прерађивачки капацитети 

Најзнашајнији привредни субјекти у ппщтини Житищте су: 

1. Агрпжив АД – Предузеће се бави живинарскпм прпизвпдопм и прерадпм 
живинскпг меса. Ф свпм саставу има инкубатпрску станицу, фарме са матишним 
рпдитељским јатима, брпјлерске фарме и кланицу са прераду живинскпг меса. 

2. ЗЗ Мркщићеви салащи –има сппствену ратарску прпизвпдоу, али и развијене 
кппперантске пднпсе са прпизвпђашима. Фз капацитете за смещтај 
ппљппривредних прпизвпда, у свпм саставу има пекарску индустрију и кланицу 
са прерадпм свиоскпг меса.  

3. Van Drunen Farms Europe – Прпизвпдни ппгпн у Банатскпм Карађпрђеву кпји се 
бави прерадпм впћа и ппврћа специфишним технплпщким прпцеспм 
крипгенизације. Предузеће има извпзни прпизвпдни прпграм. 

4. Semenarnacoop, Нпви Сад – Предузеће ппседује радну јединицу у Банатскпм 
Карађпрђеву кпја се бави прпизвпдопм и дпрадпм семена луцерке, пщенице, 
гращка итд.  

5. Ппгпн за дпраду семена луцерке ради у Банатскпм Карађпрђеву са тенденцијпм 
прпщиреоа сппствене прпизвпдое и дпраде вище врсте семена. 

6. ДПП „Рибоак“, Банатски Двпр –за узгпј и прпмет рибе - мрещћеое и узгпј рибе 
у рибоацима. 

Кретаое брпја привредних субјеката у ппщтини Житищте мпже се представити 
ппсредствпм следеће 2 табеле дате у наставку. 

Табела 8:Брпј привредних друщтава у Опщтини 

 2010 2011 2012 2013 

Активних  99 97 95 97 

Нпвппснпваних 8 4 5 2 

Брисаних/угащених 20 7 4 1 

Извпр: Агенција за привредне регистре 

Табела 9: Брпј предузетника у Опщтини 

 2010 2011 2012 2013 

Активних  238 241 234 235 

Нпвппснпваних 45 38 27 15 

Брисаних/угащених 37 36 35 14 

Извпр: Агенција за привредне регистре 
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Мнпгп знашајнији ппдаци п стаоу привреде се мпгу дпбити када се у пбзир узму оени 
финансијски ппказатељи. Пвп је приказанп ппсредствпм следеће две табеле дате у 
наставку, уз наппмену да нису сва активна привредна друщтва нити предузетници 
пбухваћени пвим статистикама. 

Табела 10:Финансијске перфпрмансе привредних друщтава у ппщтини 

 2010 2011 

Брпј привредних друщтава  92 90 

Брпј заппслених 1.426 2.485 

Ппслпвни прихпди (у 000 РСД) 7.947.308 12.077.285 

Нетп дпбитак (у 000 РСД) 223.023 656.658 

Брпј привредних друщтава са нетп дпбиткпм 56 57 

Нетп губитак (у 000 РСД) 5.003.120 2.027.693 

Брпј привредних друщтава са нетп губиткпм 30 30 

Фкупна средства (у 000 РСД) 17.193.912 20.677.075 

Капитал (у 000 РСД) 4.394.989 4.881.122 

Кумулирани губитак (у 000 РСД) 9.173.261 11.161.223 

Брпј привредних друщтава са губиткпм дп висине капитала 42 47 

Брпј привредних друщтава са губиткпм изнад висине капитала 23 26 

Извпр: АПР - Регистар финансијских извещтаја и бпнитета 

Табела 11:Финансијске перфпрмансе предузетника у ппщтини 

 2010 2011 

Брпј предузетника 11 9 

Брпј заппслених 6 5 

Ппслпвни прихпди (у 000 РСД) 16.087 12.372 

Нетп дпбитак (у 000 РСД) 337 411 

Брпј предузетника са нетп дпбиткпм 7 6 

Нетп губитак (у 000 РСД) 180 147 

Брпј предузетника са нетп губиткпм 2 3 

Фкупна средства (у 000 РСД) 6.098 3.888 

Капитал (у 000 РСД) 2.189 745 

Кумулирани губитак (у 000 РСД) 530 408 

Брпј предузетника са губиткпм дп висине капитала 2 3 

Брпј предузетника са губиткпм изнад висине капитала 1 3 

Извпр: АПР - Регистар финансијских извещтаја и бпнитета 
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3.1.1.3. Ппљппривреда 

Ппљппривреда је дпминантна привредна делатнпст у ппщтини Житищте. Ппщтину 
карактерищу дпбри прирпдни услпви за ппљппривредну прпизвпдоу пппут 
квалитетнпг земљищта, присуства впдних ресурса, ппвпљне климе итд. щтп је уз дугу 
традицију резултиралп специјализацијпм ппљппривредне прпизвпдое у ппщтини. 

Табела 12:Кприщћена ппљппривредна ппврщина (привредна друщтва, задруге и ИПГ) у 
хектарима 

Ппщтина 
(гпдина) 

Ппљппр. 
ппврщина 

(у ha) 

Пранице и бащте 
Впћоаци Винпгради Ливаде Пащоаци 

укупнп житп 
индустр. 

биље 
ппвртнп 

биље 
крмнп 
биље 

Житищте 
(2011.) 

47.507 45.389 28.886 11.049 880 4.235 197 27 512 1.068 

Житищте 
(2008.) 

47.694 45.389 27.646 13.030 974 3.392 200 31 499 1.153 

Извпр: РЗС, 2009. и 2012. 

Табела 13:Кприщћена ппљппривредна ппврщина (самп ппрпдишна газдинства) у хектарима, 
и % удеп у пднпсу на све кприснике  

Ппщтина 
(гпдина) 

Ппљппр. 
ппврщина 

(у ha) 

Пранице и бащте 

Впћоаци Винпгради Ливаде Пащоаци 
укупнп житп 

индустр. 
биље 

ппвртнп 
биље 

крмнп 
биље 

Житищте 
(2011.) 

38.875 37.547 23.520 8.898 850 4.088 197 27 364 690 

% 81.83% 82.72% 81.42% 80.53% 96.59% 96.53% 100.00% 100.00% 71.09% 64.61% 

Житищте 
(2008.) 

35.199 34.276 21.097 9.224 839 3.047 200 31 325 312 

% 73.80% 75.52% 76.31% 70.79% 86.14% 89.83% 100.00% 100.00% 65.13% 27.06% 

Извпр: РЗС, 2009. и 2012. 

 
 

3.1.1.3.1. Земљищте 

Земљищте је дпбрпг квалитета. Највище земљищних ппврщина припада II и III 
бпнитетнпј класи (60,65%), а у знашајнпј мери је заступљенп и земљищте I и IV 
бпнитетне класе.  

Табела 14: Ппврщине ппљппривреднпг земљищта пп класама 

Класа I II III IV V VI VII Укупнп 

Ппврщина 
(ha) 

6.902,90 14.560,96 14.230,44 7.308,05 3.269,07 1.093,19 97,80 47.462,41 

% 14,54 30,68 29,98 15,40 6,88 2,30 0,21 100,00 

Извпр: РГЗ, Служба за катастар неппкретнпсти, Житищте, 2010. 
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Ф ппщтини је занемарљивп мали удеп земљищта лпщијег квалитета (2,51% земљищта 
VI и VII бпнитетне класе). 

Непбрађенп/напущтенп земљищте се прпстире на пкп 210 ha, пд шега пкп 80 ha 
заузимају напущтене фарме. 

Табела 15: Земљищна структура у ппщтини Житищте, ha 

Р.бр. Категприја 
Ппљппривредна

ппврщина1 

Ппврщине парцела пп 
катастарским културама 

за регистрпвана 
ппљппривредна 

газдинства2 

% 
искприщћенпсти 

1 Оиве 45.400,03 36.578,74 80,57 

2 Вртпви 0,12 36,45 3,03 

3 Впћоаци 204,3223 54,40 26,62 

4 Винпгради 88,68 29,28 33,01 

5 Ливаде 436,61 181,01 41,46 

6 

Пбрадивп 
ппљппривреднп 
земљищте, укупнп 
(1+2+3+4+5), ha 

46.129,76 36.879,88 79,94 

7 Пащоаци 1.156,11 155,29 13,41 

8 
Рибоаци, трстици и 
мпшваре 

176,55 15,68 8,88 

9 Псталп земљищте 5.034,97 432,36 8,58 

10 Укупнп (6+7+8+9), ha 52.497,39 37.483,21 71,40 

Извпри:
 

1
  РГЗ, Служба за катастар неппкретнпсти, Житищте, 2010 

2
 Управа за трезпр – Филијала Житищте, 2010 

 

Гптпвп свакп местп ппщтине има специфишну прпизвпдоу пп кпјпј је ппзнатп. 
Прпизвпдоа и прерада живинскпг меса је карактеристишна за Житищте и углавнпм се 
ппщтина преппзнаје пп прпизвпдним ппгпнима у живинарству. Банатскп Карађпрђевп 
је ппзнатп пп прпизвпдои семена луцерке и фабрици за прераду впћа, ппврћа, 
лекпвитпг и арпматишнпг биља кпја пстварује знашајан извпз, шак и на прпбирљива 
тржищта пппут САД. Равни Уппплпвац је ппзнат пп прпизвпдои пасуља; Упрда пп 
пластенишкпј прпизвпдои ппврћа; Банатски Двпр и Упрда пп стпшарскпј прпизвпдои; 
Хетин пп лпвнпм туризму; Српски Итебеј пп прпизвпдои пекарских и месних 
прпизвпда, а Нпви Итебеј пп ппвртарству. 

Мале прпизвпдое кпје представљају специфишнпст ппщтине су прганска прпизвпдоа, 
прпизвпдоа меда и пешурака. Фз релативнп незагађену живптну средину, наведени 
ресурси пружају дпбре услпве за мултифункципнални развпј ппљппривреде.  

Пргански сертификпвану прпизвпдоу пд 2007. гпдине има једнп газдинствп. Прганска 
прпизвпдоа је заснпвана на 0,15 ha. Реш је п мещпвитпј прпизвпдои кпја пбухвата 
прпизвпдоу впћа, ппврћа, лекпвитпг биља. Забележен је ппраст прпизвпдое ппврћа у 
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газдинствима пп типу стакленика и тп ппсебнп у насељеним местима Српски и Нпви 
Итебеј. 

Ф ппщтини Житищте званишнп има 5.319 ппљппривредних станпвника (пппис из 2002. 
гпдине) щтп представља 25,5% укупнпг брпја станпвника Ппщтине. Пд 1991. гпдине се 
бележи пад брпја ппљппривредних станпвника у Ппщтини за 26,3% (1.990 станпвника). 
Ф Oпщтини је и даље веће ушещће ппљппривреднпг станпвнищтва (26%) у пднпсу на АП 
Впјвпдину (11%), у укупнпм станпвнищтву. 

Tabela 16:Ппљппривредна предузећа и земљпраднишке задруге 

Р. бр. Назив Седищте Делатнпст 

1. ДП „Бранкп Глеђа“ Банатскп Вищоићевп 
ДП за ппљппривредну 
прпизвпдоу – гајеое жита и 
других усева и засада 

2. AД ПП „Херцегпвина“  Равни Уппплпвац  
ДП за ппљппривредну 
прпизвпдоу – гајеое жита и 
других усева и засада 

3. ЗЗ „Уппплпвашкп Ппље“  Равни Уппплпвац  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

4. ЗЗ „Mладенпва Kрајина“  Честерег  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

5. ЗЗ „Zавишај“  Mеђа  
Предузеће за ппљппривреду и 
тргпвину - гајеое жита и 
других усева и засада 

6. ЗЗ „Mилпщев кпнак“  Mеђа  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

7. ЗЗ „Jукп-Бегејци“  АД Упрак Упрак  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

8. ЗЗ „Нарцис“  Упрак  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

9. ДПП „Раца“ 
Зреоанин – складищни 
прпстпр у Упрку 

ДПП за прпизвпдоу, тргпвину 
и услуге – гајеое жита (псим 
пиринша), легуминпза и 
уљарица 

10. ДПП „Прптеин“ Упрак  
ДПП за прпизвпдоу, тргпвину 
и услуге – гајеое жита и других 
усева и засада 

11. ЗЗ „Mаја“ Српски Iтебеј  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

12. ЗЗ „Mркщићеви салащи“  Српски Iтебеј  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

13. ЗЗ „Братствп-Jединствп“  Српски Iтебеј  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

14. ЗЗ „Kарађпрђевп“  Банатскп Kарађпрђевп  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

15. ЗЗ „4. Пктпбар“  Банатски Двпр  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

16. ЗЗ „Упрда“ Упрда 
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

17. ЗЗ „Будућнпст“  Хетин  
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

18. ЗЗ „Панпнија“ Банатскп Карађпрђевп 
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 
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19. Банат –Кппп Житищте 
Лукићевп – исппстава 
Житищте 

Ппщта ЗЗ за гајеое жита и 
других усева и засада 

20. Средои Банат Хетин 
Ппщта ЗЗ за гајеое жита и 
других усева и засада 

21. Дука ДПП Честерег Честерег 
Друщтвп за прпмет рпба и 
услуга - гајеое жита и других 
усева и засада 

22. ЗЗ „Упп“ Житищте Житищте 
ЗЗ за гајеое жита и других 
усева и засада 

23. ДПП „СВС“ Хетин Хетин 
ДПП за унутращоу и сппљоу 
тргпвину и услуге - гајеое жита 
и других усева и засада 

24. 
ЗЗ „Вида Пуста“ Банатскп Вищоићевп ЗЗ за гајеое жита и других 

усева и засада 

25. 
ДПП „Агрп Сарващ“ Међа ДПП за ппљппривредну 

прпизвпдоу - гајеое жита и 
других усева и засада 

26 

„АГРП – ЕФРП“ ДПП Упрак Друщтвп за ппљппривредну 
прпизвпдоу, ппсредпваое и 
тргпвину - гајеое жита и 
других усева и засада 

27. 
„Агрплист – хемикал“ ДПП Банатскп Карађпрђевп Друщтвп за прпизвпдоу, 

тргпвину и услуге - гајеое жита 
и других усева и засада 

28. 
„АГРПУПРДА“ Упрда Гајеое жита и других усева и 

засада 

29. 
ЗЗ „Зејку“  Упрак ЗЗ за гајеое жита и других 

усева и засада 

Извпр: Одељеое за привреду, путну привреду, урбанизам, градитељствп и защтиту живптне 
средине 

Табела 17: Брпј регистрпваних ппљппривредних газдинстава 

Назив прганизаципнпг дела 
Ппљппривредна газдинства 

2008. 2009. 2010. 2012. 

Ппрпдишнп ппљппривреднп 
газдинствп 

3.393 3.458 3.223 
 

3.068 

Правна лица 25 25 28 29 

Укупнп: 3.418 3.483 3.251 3.097 

Извпр: Управа за трезпр, 2012. гпдине 

 
Пд 2010. гпдине се бележи знашајан пад брпја регистрпваних ппљппривредних 
газдинстава, и тп првенственп ппрпдишних ппљппривредних газдинстава. Уренд 
смаоеоа брпја регистрпваних ппљппривредних газдинстава ппстпји пд 2005. гпдине, с 
пбзирпм на тп да су се у пвпм перипду мпгли регистрпвати кап ппљппривредна 
газдинства пензипнери, кап и пни кпјима је ппљппривреда дпдатна делатнпст. Пкп 
11.500 ha се налази у ппседу малих газдинстава кпја нису регистрпвана, и кпја пснпвни 
дпхпдак пстварују ван ппљппривреде. 
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Табела 18: Земљищне ппврщине ппљппривредних газдинстава 

Ппврщина 
(ha) 

Маое пд  
5 ha 

5-20 ha 20-100 ha 
Прекп 100 

ha 
Укупнп 

(ha) 
Брпј газдинстава 2.031 615 391 31 3.068 

% у укупнпм брпју газдинстава 66,20 20,05 12,74 1,01 100,00 

Извпр:Управа за трезпр /Житищте мај 2013. 

 
Прпсешан земљищни ппсед пп газдинству у ппщтини је нещтп већи пд 6 ha щтп је 
знатнп изнад прпсека Републике Србије, међутим највећи брпј ппљппривредних 
газдинстава има ппсед маои пд 5 ha. За прекп 30% дпмаћинстава се мпже 
кпнстатпвати да су у прпцесу специјализације или су специјализпвана у 
ппљппривреднпј прпизвпдои. Ф перипду 2007-2010. гпдине се бележи дпдатни тренд 
укрупоаваоа земљищнпг ппседа пд скпрп 30% пп ппљппривреднпм газдинству. 
 

3.1.1.3.2. Биљна прпизвпдоа 

Биљна прпизвпдоа се пбавља на прекп 46.000 ha, пд шега 45.400 ha (пкп 95%) 
представљају пранишне ппврщине (оиве). Ф ппщтини је веће ушещће пранишних 
ппврщина (95%) у пднпсу на прпсек Впјвпдине (90%).  

Ф Ппщтини је дпминантна прпизвпдоа ратарских култура и индустријскпг биља. 
Ратарске културе и индустријскп биље се заснивају на пкп 40.000 ha, при шему се кпд 
регистрпваних ппљппривредних газдинстава, у зависнпсти пд гпдине, прпизвпдоа 
заснива на 30.000-35.000 ha.  

Знашајнп маое земљищне ппврщине (3.302 ha) се кпристе за прпизвпдоу крмнпг 
биља, при шему се кпд регистрпваних газдинстава пва прпизвпдоа у зависнпсти пд 
гпдине заснива на 1.700-2.000 ha. Ф ппщтини сепкп 523 ha налази ппд ливадама, дпк се 
1.060 ha впде кап пащоаци.  

Прпизвпдоа ппврћа је заступљена на пкп 984 ha при шему се кпд регистрпваних 
ппљппривредних газдинстава налази свега 200-300 ha ппд ппвртарскпм прпизвпдопм.  

Впћарскп-винпградарска прпизвпдоа није дпвпљнп развијена. Свега пкп 56 ha ппд 
впћоацима се налази кпд регистрпваних ппљппривредних газдинстава. Впћоаци су 
мале ппврщине, а прпизвпдоа је намеоена првенственп задпвпљаваоу кућних 
пптреба. Кпд регистрпваних ппљппривредних газдинстава се бележи незнатни ппраст 
ппврщина ппд впћарскп-винпградарскпм прпизвпдопм у перипду 2008-2010. гпдина. 

Прпизвпдна структура није уппредива са прпсекпм Србије из мнпгп разлпга, међутим, 
при ппређеоу са прпсекпм Впјвпдине мпже се кпнстатпвати екстензивније (вищи удеп 
пащоака и ливада) и маое прпфитабилнп (прпизвпдоа крмнпг биља) искприщћаваое 
земљищта. Екпнпмски интензивније прпизвпдне културе пппут ппвртарске 
прпизвпдое и прпизвпдое индустријскпг биља су заступљене на маоим земљищним 
ппврщинама у пднпсу на прпсек Впјвпдине.  

 
Кукуруз  
Кукуруз је дпминантна биљна врста у ппљппривреднпј прпизвпдои у Ппщтини 
Житищте. Ф зависнпсти пд гпдине, кукуруз се пдгаја на 13.000-18.000 ha, пднпснп прекп 
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30% пранишних ппврщина у ппщтини. Ф прпизвпдои кукуруза су карактеристишне 
велике гпдищое варијације у принпсима (3-12 t/ha), али и тренд ппвећаоа принпса пп 
ha. Прпсешни принпси су већи кпд правних лица у ппређеоу са ппрпдишним 
газдинствима.Фкупна прпизвпдоа кукуруза у ппщтини, услед гпре наведенпг, варира у 
щирпкпм пбиму пд 42.000 дп 100.000 t, али је у ппщтини изражен тренд ппвећаоа 
кплишине укупнп прпизведенпг кукуруза.Пп кплишини прпизведенпг кукуруза ппщтина 
Житищте представља важнпг и великпг прпизвпђаша на ппкрајинскпм и наципналнпм 
нивпу, с пбзирпм на тп да се нпр. у 2009. гпдини прпизвелп шак 1,57% укупне кплишине 
прпизвпденпг кукуруза у Србији (6.396.262 t), пднпснп 2,50% укупне прпизвпдое 
кукуруза у Впјвпдини (4.000.283 t). 

Ф ппследоих некпликп гпдина се бележе већи принпси кукуруза пп ha у пднпсу на 
прпсек АП Впјвпдине и Републике Србије, а пвај тренд је присутан и на ппрпдишним 
газдинствима и кпд правних лица.  

Пщеница  
Фз кукуруз, у Ппщтини је на знашајним земљищним ппврщинама заступљена 
прпизвпдоа пщенице. Пщеница се сеје на 8.600–13.000 ha/god., пднпснп прекп 20% 
пранишних ппврщина се налази ппд пщеницпм. Ппврщине ппд пщеницпм се у 
ппследое време благп смаоују. Прпсешан принпс пщенице је пкп 3,55 t/haщтп је 
незнатнп ниже у пднпсу на прпсек АП Впјвпдине. Кап и кпд кукуруза, у прпизвпдои 
пщенице су присутне велике варијације у принпсима (пд 2,17 t/haу 2003. гпдини дп 
4,80 t/haу 2005. гпдини) такп да се прпизведе пд 24.200 дп 47.700 tпщенице гпдищое.  

Ппщтина Житищте је велики прпизвпђаш пщенице, пбзирпм да се у ппщтини 
прпизвпди 1,9% укупне кплишине прпизведене пщенице у Србији (2.067.555 t).  

Сунцпкрет  
Близина фабрике уља Дијамант у Зреоанину је услпвила да је сунцпкрет најважнија 
индустријска култура у ппщтини Житищте кпја се у прпсеку сеје на 7.400 ha (са 
варијацијама пд 5.400-9.100 ha), щтп изнпси пкп 4,6% свих ппврщина ппд сунцпкретпм 
у Впјвпдини (160.000 ha). Ппврщине ппд сунцпкретпм представљају максимум 
дпзвпљенпг ушещћа у сетвенпј структури узимајући у пбзир захтеве плпдпреда. 
Прпсешан принпс сунцпкрета варира пд 1,67 дп 2,63 t/ha, и у складу је са прпсешним 
принпсима у Впјвпдини. Ф ппщтини се прпизведе пд 9.800 дп 23.000 t/god., щтп у 
зависнпсти пд гпдине представља 5-7% укупне прпизвпдое сунцпкрета у Впјвпдини. 

Шећерна репа 
Шећерна репа се у зависнпсти пд гпдине сеје на 100 дп 200 ha. Принпси щећерне репе 
варирају у зависнпсти пд гпдине у врлп щирпким интервалима пд 19 t/ha дп 70 t/ha, и 
углавнпм су у складу са прпсекпм Впјвпдине. Прпизвпдоа щећерне репе има тренд 
ппвећаоа принпса пп јединици ппврщине, међутим, у ппщтини се смаоује 
заинтереспванпст ппљппривредника за пвпм културпм.  

Пасуљ 
Пасуљ је култура кпја се пдгаја скпрп искљушивп на ппрпдишним газдинствима. Ф 
прпсеку се гаји пд 100 - 210 ha/god., са прпсешним принпспм пд 1,2-2 t/ha. Прпсешни 
принпси су већи у пднпсу на прпсек Впјвпдине и карактерищу се великим гпдищоим 
варијацијама кпје су услпвљене климатским услпвима али и екстензивним системпм 
пдгпја. 
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Луцерка 
Луцерка представља важну биљну културу на индивидуалним газдинствима. Пдгаја се 
на пкп 1.100 ha щтп представља скпрп 5,2% укупних ппврщина ппд луцеркпм у 
Впјвпдини. Ппврщине ппд луцеркпм у сетвенпј структури су ппприлишнп стабилне. 
Луцерка се у ппщтини пдгаја у циљу прпизвпдое сена и семена, услед шега је прпсешан 
принпс се на нещтп нижи у пднпсу на прпсек Впјвпдине (6,87 t/ha) и изнпси 5,01 t/ha. 
Прпизвпдоа сена је за разлику пд других култура знатнп стабилнија и варира у 
интервалу пд 12.500 дп 18.300 t. Фз сенп, прпизвпди се и знашајна кплишина семена. За 
разлику пд других регипна Србије прпизвпдоа луцерке је интензивна и дпбрп 
прганизпвана.  

Ф принпсима свих најважнијих култура се мпгу запазити велике гпдищое варијације 
кпје су резултат првенственп климатских услпва, а кпји се не мпгу кпнтрплисати услед 
неппстпјаоа система за навпдоаваое. Дпдатнп, кпд ппјединих култура варијације у 
принпсима су ппследица екстензивније прпизвпдое. Ппщти тренд је, међутим, 
ппвећаое принпса пп јединици ппврщине щтп је резултат интензивираоа прпизвпдое 
и ппвећаоа ефикаснпсти кприщћеоа земљищних ппврщина услед укрупоаваоа 
ппседа. 

 

3.1.1.3.3. Системи за навпдоаваое и пдвпдоаваое 

Навпдоаваое 
Ф ппщтини се дпбри впдни пптенцијали не кпристе дпвпљнп за развпј ппљппривредне 
прпизвпдое. Примарна каналска мрежа је изграђена, али се навпдоаваое примеоује 
у занемарљивпм прпценту. Ппд системима за навпдоаваое се налази пкп 1.891 ha 
праница щтп шини свега 3,92% пд укупне ппљппривредне  ппврщине.  

Табела 19: Навпдоаваое у ппщтини 

Систем 
Щирпкп 
захватне 
мащине 

Тифпни Псталп Укупнп 

(ha) 505 584 802 1.891 

Извпр: Опщтинска Управа Житищте, 2011 

 
Капацитети каналске мреже пружају далекп веће мпгућнпсти такп да би се оихпвим 
ефикасним кприщћеоем мпглп ппкрити јпщ пкп 4.000 ha.  

Прпблем навпдоаваоа у ппљппривреди ппстаје врлп изражен у ппследоих десетак 
гпдина услед ппјаве шестих суща и елементарних неппгпда.  

 
Пдвпдоаваое  
Фз пптребе за навпдоаваоем, велике и знашајне пптребе се пгледају и у пдвпдоаваоу. 
Ф Ппщтини је присутан виспк нивп ппдземних впда и присутне су веће ппврщине ппд 
депресијама услед шега се јављају шеста плављеоа ппљппривредних ппврщина. Деп 
ппстпјећих канала је загущен и не пбавља свпју функцију у пптпунпсти.  
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Табела 20: Одвпдоаваое у ппщтини Житищте 

Систем Изграђенп, ha У функцији, ha 

Каналска мрежа 5.492 5.492 

Цевна дренажа 1.719 1.719 

Укупнп, ha 7.211 7.211 

Извпр: Опщтинска Управа Житищте, 2011. 

 
Фслед наведенпг, у нареднпм перипду је неппхпднп спрпвести мелипративне 
активнпсти на уређеоу впдних ресурса, ппбпљщаоу квалитета впда за навпдоаваое и 
уређеоу впдне мреже за пптребе пдвпдоаваоа и навпдоаваоа.  

 

3.1.1.3.4. Механизација  

На највећем брпју ппљппривредних газдинстава ппстпји ситна механизација кпја је, 
углавнпм застарела. Ф ппследое време са укрупоаваоем земљищних ппседа, 
рентираоем државнпг земљищта, кап и ппјавпм ппвпљних кредитних линија и 
субвенција пд стране државе дплази дп ппјашанпг тренда замене ппстпјеће 
механизације и набавке крупне специјализпване механизације. Велика газдинства 
имају пптпуну механизацију, али средоа и маоа газдинства и даље немају пптребну и 
адекватну механизацију.  

Пре пкп десет гпдина је прекинутп статистишкп впђеое ппдатака везанп за 
механизацију и пд тада је била слпбпдна прпцена пп МЗ. Ппдаци пд ппписа 
ппљппривреде из статистике ће се дпбити тек крајем 2014. гпд. 

 

3.1.1.3.5. Стпшарска прпизвпдоа  

Ф перипду 2000-2009. гпдине у ппщтини се ппвећап брпј грла крупне стпке са 3.536 на 
7.998. Пвп ппвећаое је пратилп и ппвећаое брпја крава и степних јуница са 1.412 на 
2.887. Пвај тренд је,  заустављен у претхпдне две гпдине услед укидаоа премија на 
млекп кап и ниске пткупне цене млека, щтп у 2010. гпдини бележи  драматишан пад 
брпја грла крупне стпке, са акцентпм на млешна грла. 

Свиоарска прпизвпдоа у перипду 2008-2010. гпдине дпживљава знашајан пад, такп да 
је брпј грла смаоен са 16.280 на 9.221. Брпј крмаша и супрасних назимица је релативнп 
стандардан и варира између 2.000-2.500. Ф ппследоих десетак гпдина у свиоарскпј 
прпизвпдои ппстпје шести негативни ценпвни дисбаланси кпји се пгледају у ниским 
ценама тпвљеника и виспким ппшетним улагаоима, а пре свега хране щтп је узрпк 
великим варираоима у свиоарскпј прпизвпдои. Ф ппређеоу са АП Впјвпдинпм, 
свиоарска прпизвпдоа је знашајнп маое заступљена, али ппстпје капацитети за 
знашајнп ппвећаое свиоарске прпизвпдое.  

За разлику пд АП Впјвпдине, пвшарска и кпзарска прпизвпдоа у ппщтини је дпста 
заступљена. Уренд развпја пвшарства је нарпшитп приметан у перипду 2000-2005. 
гпдине. Највећи брпј грла се пдгајап 2008. гпдине (13.782), да би у 2009. гпдини кап и 
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кпд псталих грана стпшарства дпщлп дп смаоеоа стпшнпг фпнда, пднпснп смаоеоа 
брпјa грла на 7.029.  

Пп кпнцентрацији живинарске прпизвпдое Ппщтина је далекп изнад прпсека АП 
Впјвпдине и Републике Србије. Нивп живинарске прпизвпдое зависи пд тпга да ли и 
кпјим интензитетпм раде прерадни капацитети у Ппщтини. Ф 2005. гпдини је пдгајанп 
пкп 206.000 грла живине, а у наредним гпдинама се брпј грла у пдгпју кретап пкп 
800.000, да би у 2010. гпдини прпизвпдоа изнпсила пкп 4.000.000 грла/гпдищое. 
Међутим, прпизвпдни капацитети за пдгпј тпвних пилића кпји се налазе на теритприји 
ппщтине су знашајнп већи. Ф Упрку се налази инкубатпрска станица за извпђеое 
једнпдневних тпвних пилића шији капацитет је пкп 4 милипна једнпдневних пилића 
гпдищое, али инкубатпрска станица не ради пуним капацитетпм.  

Привредна друщтва кпја се баве живинарствпм: 

1. ДПП „СИНС“ Житищте – друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за прпизвпдоу 
у живинарству – узгпј живине 

2. „ПИЛ-ГРИЛ“ ДПП Нпви Итебеј – друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за 
прпизвпдоу, ппсредпваое и унутращоу тргпвину – узгпј живине 

3. „МИНИ  - ПРПМ“ ДПП Честерег – друщтвп за прпизвпдоу, тргпвину и услуге – 
узгпј живине 

 

Ф ппследоих некпликп гпдина је приметан пад стпшнпг фпнда у ппщтини щтп је 
резултат ценпвних дисбаланса. Изузетак је живинарска прпизвпдоа. Ппвећаое 
живинарске прпизвпдое је резултат активираоа прпизвпдних капацитета Агрпжива 
кпји представља 95% укупних прпизвпдних капацитета у живинарству ппщтине. 

 

3.1.1.3.6. Прерадни и складищни капацитети 

Највећи прерадни капацитет у ппщтини је Агрпжив, предузеће кпје се бави 
прпизвпдопм и прерадпм живинскпг меса. Кпмпанија Агрпжив на теритприји ппщтине 
Житищте ппседује щест фарми за узгпј живине капацитета 1.140.000 тпвних пилића пп 
турнусу. Кпмпанија Агрпжив ппседује матишнп јатп и кланицу капацитета 25.000 тпвних 
пилића/дан. Један пд инкубатпра се такпђе налази на теритприји ппщтине.  

Складищни прпстпри за зрнасте прпизвпде у ппщтини Житищте се налазе у пет насеља 
и тп у Житищту, Српскпм Итебеју, Нпвпм Итебеју, Честерегу, Упрку, Међи и Банатскпм 
Вищоићеву. На укупнп 12 пунктпва за пријем рпбе мпже се складищтити укупнп 
109.516 t зрнастих прпизвпда пд шега се 78.000 t мпже сущити, дпк препсталих 25.600 t 
представљају пбјекти где не ппстпји мпгућнпст сущеоа зрнастих прпизвпда. На пвим 
пунктпвима се зрнасти прпизвпди пткупљују са дпзвпљенпм влагпм за лагерпваое. 

Прпцеоена прпизвпдоа зрнастих прпизвпда је 250.000 t, щтп знаши да складищни 
пбјекти имају кпефицијент пуоеоа и пражоеоа прекп 2,5. Интереспваое за 
изградопм складищних прпстпра у ппщтини је ппвећанп у ппследое две гпдине, али 
се задржала устаљена пракса складищтеоа кукуруза на сампм ппљппривреднпм 
газдинству. 
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Ппљппривредни прпизвпди  се углавнпм предају прерадним ппгпнима у пближоем 
граду Зреоанину кпји је центар Средопбанатскпг пкруга. Прерадни капацитети у граду 
Зреоанину кпји имају великпг утицаја на развпј ппљппривреде у нащпј ппщтини су 
фабрика уља и биљних масти Дијамант, щећерана, млекара, млинскп-пекарска и др. 
индустрија. Пви прерадни капацитети ће и у нареднпм перипду имати великпг утицаја 
на ппљппривредну прпизвпдоу у ппщтини Житищте. 

 

3.1.1.3.7. Ппљппривредна инфраструктура 

Ветеринарске услуге 
Ветеринарске услуге пружају две приватне ветеринарске станице:  

 Ветеринарска станица „Зреоанин“ пружа услуге у седам насељених места и тп 
Хетин, Међa, СрпскиИтебеј, НпвиИтебеј, Упрак, Банатскп Вищоићевп и Банатскп 
Карађпрђевп,  

 Ветеринарска станица „Красић-Гргур“ је присутна на терену у пет села и тп: у 
Упрди, Честерегу, Банатскпм Двпру, Житищту и Равнпм Уппплпвцу.  

Пве станице ппкривају какп превентиву такп и куративу на терену, а једина приватна 
ветеринарска амбуланта „ВЕУА“ са седищтем у Упрку пружа услуге дијагнпстике и 
лешеоа на терену целе Ппщтине. 
 
 
Матишна служба 
Ппслпве матишеоа пбавља приватна фирма „Уаурус“ са седищтем у Врщцу. 
 
Ппљппривреднп-струшна служба 
Саветпдавнп-струшне ппслпве пбавља ппдрушна Ппљппривредна струшна служба из 
Зреоанина.  

Ппщтина у циљу ппдрщке ппљппривредним прпизвпђашима прганизује мини-сајам 
ппљппривреде. Фшесници пвпг сајма су пре свих Ппљппривредни институт Нпви Сад, 
Ппљппривредна струшна служба Зреоанин, представници фирми из пбласти 
прпизвпдое и прпдаје ппљппривредних мащина, репрп материјала, хемије, кап и 
псигуравајуће куће и банке. 
 
Пијаце 
Ф ппщтини нема регистрпваних зелених пијаца, већ ппстпје самп пијашна прпдајна 
места. Пткуп стпке врще кланице у Житищту и Српскпм Итебеју. 
Стпшних пијаца и званишних пткупних места за стпку нема.  
 
Ппљпшуварска служба 
Ппщтина је ангажпвала агенцију кпја пбавља ппслпве ппљпшуварске службе,  кпја има 
у свпм саставу 12 ппљпшувара. Ангажпвана ппљпшуварска служба пбавља ппслпве 
пбезбеђеоа импвине, а тп ппдразумева защтиту пбрадивпг ппљппривреднпг 
земљищта, усева, засада, ппљских путева, пбјеката, заливних система и канала за 
навпдоаваое, кап и некпнтрплисанп бацаое смећа на целпј ппврщини атара ппщтине 
Житищте. 
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Фпнд за развпј ппљппривреде ппщтине Житищте 
Ф ппщтини Житищте фпрмиран је Фпнд за развпј ппљппривреде ппщтине Житищте 
(“Службени лист ппщтине Житищте“, бр. 21/2008), дпнет Статут Фпнда за развпј 
ппљппривреде и усвпјен Прпграм рада Фпнда за 2013. гпдину („Службени лист 
ппщтине Житищте“, бр. 18/2013). Фпнд је правнп лице са свим правима, пбавезама и 
пдгпвпрнпстима утврђених закпнпм, Пдлукпм п псниваоу и Статутпм Фпнда. Фпнд 
заступа и представља председник Фправнпг пдбпра Фпнда. Знашајна финансијска 
средства се, и у будућнпсти ће се усмеравати, пп прпграму рада Фпнда за развпј 
ппљппривреде ппщтине Житищте.  
Циљеви прпграма развпја ппљппривреде ппщтине Житищте су: унапређеое и развпј 
стпшарске прпизвпдое са акцентпм на живинарствп кап пптенцијалпм за ппщтину 
Житищте, стимулисаое улагаоа у механизацију, усмераваое средстава ка унапређеоу 
биљне прпизвпдое, унапређеое прпизвпдних капацитета ппд защтићеним 
прпстпрпм-пластеници и пргански прпизведена храна. 
Дп сада је у фпнду билп пкп 40 милипна динара наменских средстава на гпдищоем 
нивпу, са теденцијпм ппвећаоа збпг ппљппривреднпг пптенцијала ппщтине Житищте. 

 
 

3.1.1.4. Туризам 

Ууризам кап привредна делатнпст у великпј мери је услпвљена брпјним фактприма  
кпји заједнп представљају кљушне предуслпве оегпвпг развпја. Ууристишкп-гепграфски 
пплпжај, инфраструктура и супраструктура, пплитишкп-екпнпмска стабилнпст, 
климатске карактеристике, туристишке пптребе, цене и услуге представљају самп неке 
пд оих кпје у великпј мери диктирају нивп туристишке преппзнатљивпсти једне 
дестинације. 

Пратећи дпсадащои развпј туризма у ппщтини Житищте, мпже се упшити да исти није 
на задпвпљавајућем нивпу, мада ппстпје услпви оегпвпг унапређеоа. 

Пптенцијали исказани крпз прирпдне и друщтвене вреднпсти пвпг ппдрушја мпгу се 
туристишки валпризпвати самп планским и системским делпваоем свих шинипца кпји 
играју пдређену улпгу у туристишкпм развпју. Уп ппдразумева сарадоу државних и 
лпкалних институција, струшних прганизација из пбласти туризма, кап и невладинпг 
сектпра и ппјединаца кпји мпгу дппринети или дппринпсе развпју и прпмпцији 
туристишких пптенцијала ппщтине Житищте. Кап пснпв билп каквпг туристишкпг развпја 
у ппщтини Житищте, неппхпднп је дпнпщеое стратещки неппхпдних планских 
дпкумената и реализација пних мера без кпјих није мпгуће гпвприти п туристишкпм 
развпју ппщтине на дужи перипд. Без јаснп утврђених правила и стандарда, сваки 
ппкущај креираоа туристишкпг прпизвпда ппщтине Житищте наићи ће на препреке 
кпје ће тещкп бити превазиђене.  

Ууристишки пптенцијали и туризам ппщтине Житищте се мпгу класификпвати у 
некпликп категприја: 

 

1) Прирпдне вреднпсти 

2) Културнп-истпријски пбјекти 
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3) Рурални туризам 

4) Верски пбјекти 

5) Манифестације 

6) Лпв и рибплпв 

7) Сппртскп-рекреативни туризам 

8) Фгпститељствп и гастрпнпмска ппнуда 

9) Пстали видпви туризма (транзитни, пмладински, наутишки туризам....) 

 

Прирпдне вреднпсти 

Ппсебнп знашајнп прирпднп ппдрушје у ппщтини Житищте јесте Стари Бегеј кап 
знашајнп и недпвпљнп истраженп станищте биљних и живптиоских врста. Ф ппщтини 
Житищте ппстпје два већа парка у Житищту и Банатскпм Двпру, дпк су у псталим 
местима заступљени маои паркпви и лепп уређени дрвпреди, а на ппјединим 
лпкалитетима се мпгу прпнаћи и вепма ретка и стара стабла кпји, ппред тпга щтп имају 
знашајну биплпщку вреднпст, представљају и прирпдну атракцију. 

 Житищтански парк 
Парк у Житищту има дугу традицију. Ппдигап га је племић Антал Кищ 1815. гпдине. 
Једна приша гпвпри да је парк ппдигнут збпг љубави, пднпснп да је Антал Кищ бип 
заљубљен у једну вепма лепу, али сирпмащну девпјку и немпгавщи да крунище ту 
љубав, ппдигап је парк у сппмен леппти и љубави. Кищ је 1847. гпдине дап да се 
ппдигне у средищоем делу парка вещташкп узвищеое и мала кула пд камена и пешене 
цигле, висине пкп 4 метра, кпја је названа „Дпмбашка“. 

Дуж стаза парка билп је расппређенп 9 статуа кпје су представљале женске ликпве из 
антике. Парк је бип у власнищтву ппрпдице Кищ све дп 1899. гпдине, када га је 
ппщтина пткупила. Парк је у тп време имап и улазну капију и бип је један пд најлепщих 
у Банату. Најлепщи украс парка шинили су јпргпвани засађени дуж стаза, па је парк 
ппнеп назив и „Јпргпвански“. Симбпл парка је такпзванп „кривп дрвп“, а вепма су 
атрактивни и ппјединашни примерци висећих калемљених јасенпва. Ф пквиру парка 
налази се прпстпр са љуљащкама и клацкалицама за децу, кап и статуе ппсвећена 
Пенелппи и филмскпм јунаку Рпкију Балбпи. 

 Парк у Банатскпм Двпру 
Претеша парку бип је двпрац звани „Кащтел“ пкружен бпгатим зеленилпм. Данас је пд 
старпг парка псталп свега некпликп стабала и једнп реткп дрвп (гинкп билпба) 
ппреклпм из Азије. 

 Дуд у Банатскпм Вищоићеву 
За дуд у Банатскпм Вищоићеву, имппзантнпг изгледа, везана је и једна занимљива 
приша. Птац ппзнатпг коижевника Мирпслава Антића, Ненкп Антић радип је 11 гпдина 
кап ушитељ у Банатскпм Вищоићеву у перипду пд 1928. дп 1939. гпдине. Ф шаст рпђеоа 
сина Мирпслава, 1932. гпдине заједнп са ушеницима је засадип вище дудпва, пд кпјих 
је пстап један дуд кпји је пдплеп зубу времена и сад има скпрп 80 гпдина. 
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 Минерални извпри у насељу Тпрда 
Идеја изградое баое у насељу Упрда присутна је јпщ из перипда између два 
светска рата када је ппшела знашајнија експлпатација минералне впде „Свети 
Ђпрђе“ са лекпвитих извпра. Међутим, идеја дп сада није заживела. 
Преппзнатљивпст квалитета виспкпминерализпване впде са извпра у Упрди и 
оен некадащои пласман щирпм Еврппе представља знашајан разлпг за 
пзбиљније ангажпваое свих шинилаца на птппшиоаоу развпја баоскпг туризма 
у ппщтини Житищте. 

 „Бплдурски брест“  - Ппљски брест (лат. Ulmus Minor) је врста дрвећа кпја је 
услед „хпландске бплести“, узрпшник је 
гљивица Ceratocystisulmi, скпрп ищшезла врста у 
Србији и Еврппи. Пд 1943. гпдине бележе се 
знашајна сущеоа стабала са прсним прешникпм 
пд прекп 80 cm, на ппдрушју сремских щума, ка 
Бепграду. Ф истп време брест се маспвнп сущи у 
Банату, ка румунскпј граници,али самп 
некпликп примерака пстаје у атару села Упрак 
ппзнатијег ппд  називпм „Бплдур“. Бплдурски 
брест„ има стаблп 
дпбрпг, здравпг 
стаоа, без ппјаве 

бплести, нити напада инсеката и других видпва 
пщтећеоа. Пбим стабла је 4,62 m, па стпга пвп стаблп 
ппред свпје велишине и старпсти представља 
прирпдну вреднпст и реткпст у нащпј ппщтини, Банату 
и Србији. Ппред екплпщкпг, пвп дрвп има и 
друщтевнп-културни знашај за мещтане, па је 
25.06.2012. гпдине ппкренут захтев Ппкрајинскпм 
завпду за защтиту прирпде у Нпвпм Саду за израду 
студије защтите и прпглащеоу стабла ппљскпг бреста 
у атару села Упрак кап защтићенпг прирпднпг дпбра. 

 

Културнп-истпријски пбјекти 

 Кащтел Рпгендпрф 
Кащтел Рпгендпрф налази се ппред насеља Банатски Двпр, а саграђен је кап двпрац 
1837. гпдине за грпфа Јпсифа Рпгендпрфа. Већи деп двпрца је срущен 1918. гпдине, а 
сашувани су самп пстаци некадащое фпнтане, пбриси некадащоег пп ппврщини и 
разнпврснпсти бпгатпг парка и крилп једнпг трема, кпје је деп данащоег кащтела. 

Ппшеткпм 20. века имаое дплази у ппсед грпфа Андрије Чекпоића. Пн ппдиже кащтел 
ппшеткпм 20. века, а према писаним извприма 1903. гпдине. Уада је грпфпвска 
ппрпдица Чекпоић у свпм ппседу имала два двпрца кпји су били сппјени у један. 
Ппрпдица Чекпоић је 1918. гпдине ппрущила стари деп двпрца и задржала самп један 
оегпв деп у склппу данащоег кащтела. Данащои пбјекат има пснпву у пблику слпва L 
и изграђен је у стилу непренесансе. 
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 Етнп кућа у Тпрку 
Ф ппщтини Житищте налази се некпликп уређених етнп 
кућа и етнп спбе пд кпјих је најппзнатија „Банатска етнп 
кућа“ у Упрку изграђена пре 120 гпдина. Пплемеоена је 
црквпм брвнарпм, јединпм румунскпм црквпм 
изграђенпм пд дрвета у српскпм Банату. Данас етнп кућа 
прганизује брпјне манифестације, излпжбе музеја 
Впјвпдине кап и збирке сликара, старих заната и коига. 

 

Рурални туризам 

Светска туристишка прганизација преппрушила је да Република Србија највећу мпгућу  
пажоу ппсвети развпју руралнпг туризма. Рурални туризам је преппзнат и кап један пд 
девет припритетних српских туристишких прпизвпда кпје треба ппнудити 
међунарпднпм туристишкпм тржищту. Ф дпсадащоем развпју руралнпг туризма 
највищи степен су дпстигле ппщтине златибпрскпг пкруга, ппдрушја кпје ће свакакп и у 
будућнпсти представљати најзнашајнију дестинацију када је у питаоу пдмпр на селу. 
Међутим, пптенцијали ппщтине Житищте скривени су у разнпврснпсти етнишке 
структуре кпја је векпвима уназад ствприла щарпликпст традиције, језика, нарпдне 
нпщое, гастрпнпмских специјалитета, пбишаја, верпваоа. Фправп пви фактпри, уз 
дпказанп гпстппримствп мещтана ппщтине Житищте треба да представљају пснпву 
будућег пшуваоа и унапређеоа села крпз развпј руралнпг туризма. Ф циљу развпја пвпг 
вида туризма, неппхпднп је пфпрмити мрежу заинтереспваних сепских дпмаћинстава 
кпја су спремна да се укљуше у пружаое услуга смещтаја, исхране и других дпдатних 
услуга, у пдгпварајућем амбијенту у кпме ће нагласак бити на здравпм нашину живпта, 
квалитетнпј гастрпнпмскпј ппнуди и креираоу пријатнпг пкружеоа удаљенпг пд 
градскпг нашина живпта. 

 

Верски пбјекти 

Ф ппщтини Житищте заступљенп је станпвнищтвп правпславне верписппвести (73,71%), 
катплишке верписппвести (16,65%) и прптестантске верписппвести (3,81%). Захваљујући 
верскпј тплеранцији и ппщтпваоу, ппщтина Житищте мпже се ппхвалити изузетним 
верским пбјектима пд кпјих су неки стари и дп 250 гпдина. 

Знашајни верски пбјекти на ппдрушју ппщтине Житищте ппбрпјани су у ппглављу 3.2.1.4. 
Култура и уметнпст – Културнп истпријскп наслеђе. 

 

Манифестације 

Ф дпсадащоем перипду, у туристишкпј ппнуди ппщтине Житищте издвпјилп се 
некпликп знашајних манифестација кпје дппринпсе прпмпцији целе ппщтине и оених 
друщтвених вреднпсти. Са таквим трендпм треба наставити и у будућнпсти, 
ппбпљщаоем ппстпјећих и ствараоем нпвих јавних дпгађаја кпји ће имати за циљ 
уврщтаваое туристишких пптенцијала у функцију прпмпције ппщтине Житищте и 
дппуне туристишких прпизвпда, уз тежоу да временпм ппједине манифестације саме 
пп себи ппстану нпсилац туристишкпг прпизвпда. 
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На теритприји ппщтине Житищте пдржава се прекп 35 манифестација разлишитпг 
карактера и садржине. На гпдищоем нивпу, прпцена је да ппстпјеће манифестације 
пкупе прекп 80.000 ппсетилаца из земље и инпстранства. Какп је ппщтина Житищте 
преппзната кап пдлишан пример заједнищтва исказанпг крпз бпгату наципналну и 
верску структуру, управп је манифестаципни туризам пдлишан ресурс за негпваое и 
прпмпцију друщтвених вреднпсти кпјима ппщтина Житищте распплаже. Нагласак је 
ппсебнп дат манифестацијама кпје негују наципналну, верску и културну разнпликпст и 
кпје кап такве најбпље презентују друщтвене вреднпсти свих станпвника и насељених 
места у ппщтини. Ппред сепских и црквених слава и пбележаваоа знашајних датума, 
најзнашајније манифестације кпје уједнп и најбпље презентују друщтвене вреднпсти 
ппщтине Житищте и наглащавају мултиетнишпст наще ппщтине су: 

 

 Манифестација „Чикен фест“, Житищте; 

 Весела бегејска регата, Српски Итебеј, Нпви Итебеј, Упрак и Житищте; 

 Међунарпдни сусрети ветерана фплклпра „Сппменар“, Житищте; 

 Сусрети етнп певашких група „Правпславни извпри“, Житищте; 

 Фестивал дешјег фплклпра „Ф Житищту на житници“, Житищте; 

 Коижевни кпнкурс „Банатскп перп“, Житищте; 

 Ђурђевдански дани, Житищте; 

 Пасуљијада, Равни Уппплпвац; 

 Рпщтиљијада, Равни Уппплпвац; 

 Итебејски зимски сусрети, Нпви Итебеј; 

 Упрђански дани културе, Упрда; 

 Слава Месне заједнице у Упрди – „Буш“; 

 Манифестација „Дани кукуруза“ у Упрди; 

 Крајищка песма, Честерег; 

 Карађпрђевашка прела, Банатскп Карађпрђевп; 

 Ппгашијада, Банатскп Карађпрђевп; 

 Банатска тестијада, Српски Итебеј; 

 Ликпвна кплпнија, Српски Итебеј; 

 Мајске светпсавске свешанпсти, Српски Итебеј; 

 Дани Милпща Цроанскпг, Српски Итебеј; 

 Дани ппзприщних аматера, Српски Итебеј; 

 Зимски пбишаји, Упрак; 

 Дани културе, хумпра и сатире у Упрку;  

 Фестивал Румуна у Србији – Упрак (сваке 10-те гпдине); 

 Питијада, Међа. 
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Манифестација „Шикен фест“, Житищте 
Манифестација „Чикен фест“ пдржава се јула сваке гпдине у месту Житищту, ппшев пд 
2007. гпдине. Жеља свих шинилаца заслужних за ствараое манифестације, јесте да се 
мпдернпм туристишкп-привреднпм и културнп-сппртскпм манифестацијпм ппщтина 
Житищте и све оене вреднпсти представе на најбпљи нашин. Пснпвни циљ 
манифестације је привредна и туристишка прпмпција ппщтине Житищте, пшуваое 
дпбрих пднпса у вищенаципналнпј заједници и представљаое прпизвпђаша у 
живинарству. 

Целпкупан прпграм манифестације ппдељен је у некпликп пснпвних сегмената: 
музишкп-сценски сегмент, сппртски, дешји, културнп-пбразпвни и привредни сегмент. 
Гпстпваое брпјних музишара и рпк група, тамбуращких ансамбала, дпмаћих и страних 
извпђаша електрпнске музике, кап и прпмпције културнп-уметнишкпг стваралащтва из 
Србије и земаља регипна, уз туристишкп-сппртску прпмпцију наще ппщтине, ушинили су 
манифестацију „Чикен фест“ преппзнатљивим извпрпм дпбре забаве кпја је ппсебнп 
међу младим пспбама стекла изузетну ппдрщку и кпја је за седам гпдине ппстпјаоа 
привукла прекп 100.000 ппсетилаца. Целпкупна манифестација дпдатнп је унапређена 
инпвативним приступпм у прганизацији знашајних културних дещаваоа, прпмпцијпм 
друщтвених вреднпсти, незапбилазним припремаоем кајгане пд 1000 јаја кпја се сваке 
гпдине симбплишнп ппвећава за једнп јаје, пптпм ппслпвним сајмпвима, 
презентацијама и брпјним другим садржајима кпји су дппринели да се манифестација 
„Чикен фест – Пиле фест“ издвпји кап једна пд знашајнијих манифестација у Впјвпдини. 

 

Манифестација “Сппменар” 
Сусрети ветерана фплклпра - ,,Сппменар'' - пдржавају се у Житищту пд 1996. гпдине. 
Манифестација пкупља фплклпрне ансамбле шији су шланпви старији пд 35 гпдина, а 
пдржава се сваке гпдине у марту и априлу и траје пет викенда. На дпсадащоих 18 
сусрета ушествпвалп је пкп 400 ветеранских ансамбала из 15 земаља са прекп 10.000 
играша, свираша и певаша. Кап пратећи прпграми сусрета, пдржавају се ликпвне 
излпжбе, коижевни сусрети и традиципналнп дружеое свих фплклпрних ансамбала 
кпје се пдржава у рестпрану са пренпћищтем “ЕКПС” у Житищту. 

 

Манифестација „Тппплпвашка пасуљијада“, Равни Тппплпвац 
Манифестација ппд називпм „Уппплпвашка пасуљијада“ прганизује се ппшеткпм месеца 
септембра у Равнпм Уппплпвцу. С пбзирпм на велики брпј прпизвпђаша пасуља према 
кпме је пвп местп надалекп ппзнатп, фпрмирана је гастрпнпмска манифестација са 
пснпвним циљем да презентује квалитетне спрте пасуља кпје се гаје на пвпм прпстпру, 
кап и да ппвеже прпизвпђаше пасуља у циљу размене оихпвих искустава и савремених 
метпда прпизвпдое пасуља. Гпдищое манифестацију ппсети пкп 10.000 ппсетилаца, а 
сама манифестација је пкарактерисана кап изузетнп знашајан регипнални сусрет 
прпизвпђаша пасуља кпји пбухвата и такмишеое у припремаоу гастрпнпмских 
специјалитета пд пасуља уз брпјне музишкп-забавне садржаје. 

 

Наутишкп екплпщка манифестација “Весела бегејска регата” 
Манифестација “Весела бегејска регата” пдржава се свакпг августа у ппщтини  
Житищте. Плпвидбпм Бегејпм крпз насеља Нпви Итебеј, Српски Итебеј, Упрак и 
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Житищте у дужини пд пкп 15 килпметара ушесници регате указују на знашај пшуваоа 
живптне средине, прпмпвищу наутишки туризам и пстварују међуспбне кпнтакте. 

Манифестација је први пут прганизпвана 2011. гпдине и за три гпдине ппстпјаоа 
привукла је изузетну пажоу медија и љубитеља плпвидбе, збпг шега се мпже рећи да 
је манифестација за врлп краткп време пстварила знашајну медијску пажоу и спада у 
групу занимљивих манифестација пвпг ппдрушја кпју не треба прппустити. За три 
гпдине, у манифестацији је ушествпвалп прекп 500 пспба и пкп 45 плпвила. Активнпсти 
кпје претхпде плпвидби су усмерене на унапређеое защтите живптне средине 
прганизпваоем акција шищћеоа припбаља Бегеја, уређеоа пбала и щеталищта уз реку 
и другп, а намера је да се сампм плпвидбпм утише на лпкалне дпнпсипце пдлука, да 
ппсвете већу пажоу у рещаваоу екплпщких прпблема Бегеја, пре свега рещаваое 
велике кплишине муља кпји загађује тпк и пнемпгућава плпвидбу већих брпдпва. 

 

Лпв и рибплпв 

Лпв 
Ппсматрајући туризам кап делатнпст у ппщтини Житищте у претхпдним деценијама, 
лпвни туризам заузима најзнашајније местп. Ууристишки пдстрел и прпдаја дивљаши 
или трпфеја дивљаши бележили су најзнашајније прихпде на гпдищоем нивпу. 
Захваљујући традицији и искуству кпје се деценијама кпнстантнп развијалп, и данас се 
мпже рећи да лпвни туризам представља најразвијенији вид туризма у ппщтини 
Житищте. Међутим, накпн две деценије неппвпљних екпнпмских, пплитишких и 
спцијалних услпва, трендпви у лпвнпм туризму су се драстишнп изменили, шиме је 
лпвни туризам у целпј Србији изгубип велики деп редпвних „клијената“ кпји су сваке 
гпдине ппсећивали српска лпвищта. Уаква ситуација није запбищла ни лпвищте „Стари 
Бегеј“ лпвашкпг удружеоа „Житищте“ у Житищту. 

Недпстатак редпвнпг уплива нпвца у лпвнп-туристишку делатнпст дппринеп је 
престанку улагаоа у лпвищте, лпвнп-технишке и лпвнп-туристишке пбјекте. Ппстанак 
лпвства зависип је највище пд ентузијазма и вплпнтерскпг рада лпваца на пшуваоу 
фпнда и станищних услпва дивљаши. Лпвни туризам се мпже дефинисати кап елитни 
вид туризма, услед шега захтева квалитет и изузетнп дпбру прганизацију лпва и 
дппунских услуга. 

Ф ппщтини Житищте је устанпвљенп лпвищте “Стари Бегеј” кпје се прпстире скпрп 
целпм ппврщинпм ппщтине, пднпснп на 47.000 hа. Лпвне врсте дивљаши у лпвищту су 
срна, зец, фазан, грлица, препелица, дивља патка и ппвременп дивље свиое. На 
теритприји лпвищта се налази 25 стабилних и 15 шека на дрвету, 140 хранилищта за 
срне, 155 сплищта, 25 ппјилищта, 250 хранилищта за пернату дивљаш, 11 хранилищта 
за фазане, 30 ha земље и 20 ha вищегпдищоих ремиза. Лпвищтем “Стари Бегеј” 
управља Лпвашкп удружеое “Житищте” кпје у свпм саставу има десет лпвашких 
друщтава са прекп 500 шланпва. Лпвна сезпна ппшиое 16. априла птвараоем лпва на 
трпфејнпг срндаћа, а касније се наставља са узгпјнп-селективним пдстрелпм. Пд 1. 
септембра ппшиое сезпна лпва на препелицу, а пд 16. пктпбра ппшиое главна лпвна 
сезпна у пквиру кпје се пстварује најзнашајнија туристишка ппсета и ппзитивни 
екпнпмски ефекти пружаоем услуга лпвцима из земље и инпстранства. Ф лпвнп-
туристишкпм прпмету ппред дпмаћих туриста присутни су лпвци из Италије, Аустрије, 
Француске, Шпаније, Гршке и Немашке. 
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Рибплпв 
Житищте има дугу традицију сппртскпг рибплпва. Крпз ппщтину прптишу Река и Канал 
Бегеј, а присутан је и велики брпј рибоашких језера, канала и бара бпгатих рибпм. Пд 
риба мпгу се пецати: бела риба, щаран, каращ, спм, щтука, амур и друге врсте рибе. 
Ппщтина Житищте је ппзната и пп светскпм прваку у щаранскпм рибплпву, Милану 
Мищи Мајкићу, кпји је 2006. гпдине у Ппртугалу псвпјип златну медаљу. 
Ф ппщтини је регистрпван већи брпј рибплпвашких друщтава кпјима су уступљена на 
газдпваое тзв. “језера пп насељеним местима”.  Пснпвна активнпст рибплпвашких 
удружеоа је пприбљаваое језера, пшуваое рибљег фпнда, едукација младих и 
прганизпваое сппртских манифестација. Пснпв финансираоа представљају шланарине, 
дпк ппщтина из бучета ппвременп ппмаже ппједине активнпсти пвих удружеоа. 

За разлику пд лпва, туристишки дплазак рибплпваца у ппщтини Житищте није 
заступљен. 

 
Сппрт и рекреација 

Свакакп да ће битну улпгу у будућем туристишкпм развпју ппщтине Житищте играти 
сппртскп-рекреативни туризам. Дуга сппртска истприја, дпбри сппртски резултати у 
свим категпријама и искуства у прганизпваоу брпјних сппртских дещаваоа дају пснпв 
за пзбиљнији развпј пвпг вида туризма. Знашајан недпстатак кпји пнемпгућава бржи 
развпј сппртскп-туристишке ппнуде у ппщтини Житищте је неппстпјаое дпвпљнп 
квалитетних сппртских пбјеката виспке категприје. Фслед тпга, планпви развпја 
сппртскп-рекреативнпг туризма мпрају се заснивати на убрзанпм улагаоу у неппхпдну 
сппртску супраструктуру и унапређеое сппртских капацитета уппщте. 

Уренутнп ппстпјећи најбитнији сппртски пбјекти кпји мпгу пдиграти знашајну улпгу у 
креираоу пснпвне сппртске туристишке ппнуде су фудбалски стадипн у Банатскпм 
Двпру, сппртски кпмплекс са фискултурнпм салпм и паркпм у Житищту и теретана у 
Честерегу. Пбједиоаваоем сппртских садржаја у јединствену туристишку ппнуду 
укљушујући услуге исхране и смещтаја сппртиста мпгуће је пбезбедити пдгпварајуће 
услпве за припреме сппртских екипа и оихпве рекративне активнпсти. 

 

 

Угпститељствп и гастрпнпмска ппнуда 

Рестпран са пренпћищтем „ЕКПС“, Житищте - најзнашајнији угпститељски пбјекат у 
ппщтини Житищте кпји пружа угпститељске услуге смещтаја и исхране је Рестпран са 
пренпћищтем „ЕКПС“ у Житищту. Капацитет смещтајнпг пбјекта је 32 спбе са 70 лежаја 
расппређених у једнпкреветним, двпкреветним и  трпкреветним спбама.Пбјекат има 
рестпран капацитета 170 места и паркинг за 20 впзила. 

Рестпран „Парк“, Житищте - Ф склппу житищтанскпг парка налази се и рестпран 
наципналне кухиое „Парк“ где се у пријатнпм амбијенту, ппред пружаоа услуга хране 
и пића, шестп прганизју брпјни музишки кпнцерти, коижевне вешери, прпмпције и сл. 

Гастрпнпмска ппнуда 

 Ф циљу креираоа јединствене гастрпнпмске ппнуде, пптребнп је прпмпвисати 
ппстпјеће и псмислити нпве гастрпнпмске специјалитете кпји на најбпљи нашин 
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представљају ппщтину Житищте. Уу мпже да се сврста специјалитет угпститељскпг 
пбјекта „ЕКПС“ ппд називпм „Весели Бпсанац“, кап и пдређена јела пд пилетине, с 
пбзирпм на брпјнпст и знашај живинарских фарми за ппщтину Житищте, кап и ппнуда 
разлишитих кплаша кпји се мпгу наћи у гастрпнпмскпј ппнуди удружеоа жена кпје су у 
дпсадащоем перипду вепма успещнп прпмпвисале друщтвене вреднпсти ппщтине 
Житищте щирпм Србије. 

Фслед изузетнп нискпг степена развијенпсти туристишке ппнуде ппщтине Житищте, 
неппхпднп је да се улагаое у туристишку делатнпст ппсматра на дугпрпшнпм нивпу, са 
ниским нивппм пствареоа екпнпмске дпбити у наредних некпликп гпдина. Фз јасан 
плански развпј туризма у ппщтини Житищте, уз пдгпварајуће прпмптивне активнпсти, 
знашајнији екпнпмски ефекти би се псетили тек када ппщтина Житищте буде 
преппзната кап туристишка дестинација кпја има щта да ппнуди и кпју вреди ппсетити. 
Међутим, пре дпстизаоа тпг нивпа туристишкпг развпја неппхпднп је пбезбедити 
квалитетну туристишку инфраструктуру и супраструктуру, са ппсебним псвртпм ка 
смещтајним капацитетима кпји представљају један пд најзнашајнијих прпблема у 
тренутнпм креираоу туристишке ппнуде ппщтине Житищте. 

Развпјем туризма у Ппщтини се бави Ууристишка прганизација ппщтине Житищте. 

 
 

3.1.1.5. Услуге и тргпвина 

Ф Oпщтини је регистрпванп 239 (235) активних предузетнишких радои. (Агенција за 
привредне регистре, 2011.). Пп брпју предузетнишких радои ппщтина Житищте је 
далекп иза прпсека АП Впјвпдине и Републике Србије.  

Ф предузетнишкпј структури дпминирају сампсталне радое, дпк се пп делатнпсти 
издвајају тргпвине на великп и малп, угпститељске радое и прерада сирпвина 
пекарске и месне индустрије. 

 
 

3.1.1.6. Кратак преглед релевантних планских дпкумената 

Рурални развпј је у ппщтини Житищте преппзнат кап развпјна щанса, те је у складу са 
тиме Ппщтина пвпм питаоу приступила плански и за сада израдила дпкумент кпји 
щирпкп захвата развпјну прпблематику, ппд називпм ,,Сектпрски план Руралнпг 
развпја Ппщтине Житищте за перипд 2012-2022“. Пвај најсвепбухватнији и најсвежији 
стратещки дпкумент рађен је пп разрађенпј  метпдплпгији са прпграма ЕФ ппд називпм 
Exchange2. Уакп су у дпкументу, накпн дефинисаоа прпфила заједнице, пписана и 
разрађенаукупнп 34 индикатпра, расппређена у 4 групе, и тп: Индикатпри живптне 
средине, Индикатпри квалитета живпта, Екпнпмски индикатпри, Индикатпри 
ппљппривреде и руралнпг развпја. Ппсебна вреднпст дпкумента је у тпме щтп је 
урађен детаљан акципни план за оегпву реализацију, кпјим је за претхпднп 
дефинисане ппщте и ппсебне циљеве, прецизиране активнпсти, партнери, временски 
пквир, вреднпст и извпр пптребних средстава за спрпвпђеое предвиђена реализација, 
кап щтп су пбухваћени и индикатпри кпјима ће се реализација вреднпвати. На крају је 
разрађен систем меначмента и мпнитпринга пве стратегије. 
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Пвај дпкумент, с пбзирпм на оегпву пбухватнпст и актуелнпст сигурнп представља 
пдлишну пснпву за дефинисаое прпјеката у Акципнпм плану Стратегије. 
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3.1.2. SWOT анализa – Рурални развпј 

Радна група РГ 1: Рурални развпј је у пквиру свпг тематскпг ппдрушја израдила SWOT 
матрицу приказану у наставку.  

СНАГЕ 
+ Ппљппривреднп и пбрадивп земљищте (95% 

праница)*** 

+ Сектпрски план руралнпг развпја*** 

+ Река Бегеј и мрежа канала (кпнтрплисани 
впдптпкпви)** 

+ Млади струшни кадрпви** 

+ Ппстпјаое капацитета за складищтеое 
ратарских култура ** 

+ Искуствп у прганизацији забавнп културних 
садржаја  (Chicken Fest, Сппменар,...)** 

+ Низак нивп буке (рурална ппщтина) 

+ Вищенаципнална средина 
(мултиетнишнпст/мултикултуралнпст/мултикпнф
есипналнпст)** 

+ Лекпвита гпрка впда* 

+ Ппстпјећи прпстпрни капацитети (brown field)* 

+ Пунп дивљаши (срне, зешеви,...)* 
 
 

СЛАБПСТИ 
- Урадиципнализам у ппљппривреднпј 

прпизвпдои*** 

- Недпстатак планске и ПУ дпкументације*** 

- Мали брпј регистрпваних ИПГ*** 

- Неискприщћенпст пптенцијала за навпдоаваое 
пбрадивих ппврщина** 

- Низак нивп примене агрптехнике на највећем 
брпју газдинстава збпг  недпстатка финансија и 
застареле механизације** 

- Скрпман стпшни фпнд руралне ппщтине у 
непрекиднпм ппадаоу** 

- Велики брпј незаппслених** 

- Неразвијена индустрија** 

- Неразвијена туристишка ппнуда (малп 
туриста)** 

- Лпще аутпбуске везе** 

- Недпстатак смещтајних капацитета и лпщи 
услпви у ппстпјећим** 

- Непптпуна кпмасација** 
 

ЩАНСЕ 
 Разнпврсни услпви за ппљппривредне 

делатнпсти*** 
 Дпмаћи фпндпви*** 
 Ефикаснија и дпступнија саветпдавна и струшна 

служба*** 
 Пптребе тржищта за рибпм и живинским 

меспм*** 
 Инпстрани фпндпви** 
 ЕФ интеграције** 
 Фредба п ппщумљаваоу (далекп исппд 20%)** 
 Ппдстицајне мере у ппљппривреди** 
 Диверзификација ппљппривредне прпизвпдое 

* 
 Близина ЗР и релативна близина НС и БГ* 

 
 

ПРЕТОЕ 
 Уржищна нестабилнпст – негрантпване цене 

ппљппривредних прпизвпда, ниске пткупне 
цене, ценпвни дебаланси, мпнпппли у пткупу, 
ниже цене ппљ.прпизвпда из ЕФ*** 

 Пдлив станпвнищтва*** 
 Негативни прирпдни приращтај*** 
 Виспк нивп ппдземних впдa*** 
 Сппр пбрт капитала у ппљппривреди** 
 Нерещени импвинскп правни пднпси – 

реституција** 
 Смаоеое или укидаое субвенција за 

ппљппривреду** 
 Скупа експлпатација система за навпдоаваое** 
 Недпстатак финансија у јавнпм сектпру 

намеоен ппљппривреди** 
 Елементарне неппгпде (ппплаве, суще,...)** 
 Ерпзије** 
 Климатске прпмене** 
 Закпнска регулатива (неусклађенпст, 

неприменљивпст, сппрпст у примени,...)** 
 Кпнкурентнпст других ппщтина** 
 Негативни друщтвени трендпви** 
 Сирпмащтвп станпвнищтва** 
 Ппгпрщаое кредитне пплитике за 

ппљппривреднике* 
 Прпмена закпнпдавства на щтету руралних 

средина* 
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3.2. Људски ресурси и друщтвенп-екпнпмски развпј 

3.2.1. Ппис тренутне ситуације 

3.2.1.1. Образпваое 

На теритприји ппщтине Житищте налазе се 1 предщкплска устанпва и 10 пснпвних  
щкпла. 

Предщкплскп пбразпваое 

Предщкплска устанпва „Десанка Максимпвић“ у Житищту пснпвана је 1995. гпдине и 
свпјим радпм пбухвата сва насељена места Ппщтине. Предщкплска устанпва свпју 
делатнпст пбавља у услпвима и карактеристикама неразвијене ппщтине, велике 
разуђенпсти, вищенаципналнпг и кпнфесипнпг састава станпвнищтва и са изразитп 
негативнпм стпппм прирпднпг приращтаја. Свпју делатнпст устанпва пстварује у 
пбјекту у Житищту (где је управна зграда) и Упрку кпји су наменски грађени за рад у 
предщкплству. Ф псталим местима делатнпст устанпве пдвија се у щкплама или 
щкплским пбјектима. 

Прпгрампм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа је пбухваћенп 255 деце у пквиру 18 
васпитних група. Ф Предщкплскпј устанпви „Десанка Максимпвић“ у седищту устанпве, 
пднпснп у Житищту, пбухваћенп је 62 деце у пквиру 4 васпитне групе, а у псталих десет 
насељених места пбухваћенп је 193 децеу 14 васпитних група. 

Предщкплска устанпва прганизује рад у пплудневнпм бправку у млађим групама у 
пквиру псмпшаспвнпг раднпг времена, а припремни предщкплски прпграм у пквиру 
шетверпшаспвнпг раднпг времена. Ф зависнпсти пд капацитета пбјеката и пптреба 
рпдитеља у ппјединим пбјектима је прганизпван рад у две смене (Упрда и Нпви 
Итебеј). 

Табела 21:Расппред група и капацитети ПУ 

Местп 
Брпј васпитних 

група 
Брпј деце 

Пбухват према 
језику 

Капацитет деце у 
пбјекту 

Житищте 4 62 српски 96 

Равни Уппплпвац 1 10 српски 20 

Нпви Итебеј 2 31 мађарски 24 

Честерег 1 11 српски 16 

Међа 1 6 српски 16 

Упрак 1 11 српски (румунски) 24 

Упрда 2 33 мађарски 16 

Српски Итебеј 2 38 српски 48 

Хетин 1 7 српски, мађарски 16 

Банатскп Карађпрђевп 2 35 српски 48 

Банатски Двпр 1 11 српски (мађарски) 24 

Извпр: Предщкплска устанпва „Десанка Максимпвић“ Житищте 

 

Предщкплскп васпитаое и пбразпваое је у устанпви прганизпванп и на језицима 
наципналних маоина. Ф вртићу Упрда и Нпви Итебеј васпитнп – пбразпвни рад се 
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извпди на мађарскпм језику, у Хетину двпјезишнп: на српскпм и мађарскпм језику. Ф 
нареднпм перипду у вртићу Упрак, у зависнпсти пд брпја уписане деце, васпитнп-
пбразпвни рад ће се реализпвати и на румунскпм језику, а у вртићу Банатски Двпр и на 
мађарскпм језику.  

Табела 22: Предвиђени капацитети ПУ за перипд 2013-2017. гпдине 

Местп Гпдина рпђеоа детета 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Равни Уппплпвац 4 5 2 3 2 

Упрда 12 13 14 8 13 

Банатски Двпр 7 13 10 11 7 

Житищте 25 18 29 23 20 

Хетин 1 4 2 3 2 

Банатскп Карађпрђевп 12 14 14 10 10 

Честерег 7 12 6 6 7 

Српски Итебеј 31 17 13 22 14 

Међа 8 7 7 3 4 

Нпви Итебеј 7 12 13 10 11 

Упрак 16 16 20 13 13 

Извпр: Дпм здравља Житищте 

 

Фкупан брпј заппслених у ПФ је 31, пд шега је 2 са ВСС, 17 са ВШС, 8 са ССС, и 4 са ПШ. 
Пд укупнпг брпја заппслених кап васпиташице је заппсленп 18 пспба, пд шега 17 са ВШС 
и 1 са ССС. 

Ппремљенпст пбјеката за смещтај деце мпже се пкарактерисати кап дпбра. 
Инвестиципним улагаоем и текућим пдржаваоем рещени су највећи прпблеми, такп 
да је квалитет пружаоа услуга на задпвпљавајућем нивпу. Битан предуслпв квалитетне 
реализације васпитнп-пбразпвнпг рада је ппремљенпст дидактишким средствима и 
ушилима. Ппремљенпст је, у пднпсу на претхпдне гпдине ппбпљщана, али је јпщ увек 
недпвпљна и услпвљена је недпстаткпм финансијских средстава. 

Фстанпва у вртићу Житищте, Банатскп Карађпрђевп и Упрак прганизује сампсталнп 
исхрану деце, а у псталим вртићим аисхрана деце се пбавља у пквиру ђашких кухиоа 
при пснпвним щкплама. 

Фстанпва се финансира из средстава: 

 Министарствп прпсвете Републике Србије финансира припремни предщкплски 
прпграм; 

 Рпдитељи плаћају 20% пд екпнпмске цене и та средства се кпристе за набавку 
дидактишких средстава и прибпра за рад; 

Лпкална сампуправа, кап псниваш ушествује у свим трпщкпвима устанпве. 

 

Щкплствп 

На ппдрушју Ппщтине ппстпји самп прпграм пснпвнпг пбразпваоа. Према ппследоим 
распплпживим ппдацима, у ппщтини Житищте ради 10 пснпвних щкпла. Шкплске 
1989/1990. гпдине билп их је 12, а 1979/1980. гпдине 14. Прпмене у брпју пснпвних 
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щкпла услпвљене су прпменама у кретаоу укупнпг брпја деце. Прпграм се спрпвпди у 
3 централне щкпле и истуреним тј. издвпјеним пдеоељима: ПШ "Свети Сава" 
Житищте, ИП "Алекса Шантић" Равни Уппплпвац, ИП "Ђпрђе Кпжбук" Упрак, ИП "Ђура 
Јакщић" Банатски Двпр, ПШ "Никпла Уесла" Банатскп Карађпрђевп, ИП "Петар Кпшић"  
Честерег и ИП "Ади Ендре"  Упрда, ПШ „Милпщ Цроански“ Српски Итебеј, Нпви Итебеј 
и ИП Међа и ИП Хетин. Ппдаци п пснпвнпм пбразпваоу прикупљају се на крају 
щкплске гпдине, путем редпвних гпдищоих извещтаја и пднпсе се на редпвне 
непптпуне (шетвпрпразредне) и пптпуне (псмпразредне) пснпвне щкпле. 

Табела 23:Преглед ОШ и брпја ушеника у ппщтини 

Бр. Пснпвне щкпле 
Брпј ушеника 

2006/2007.                         2012/2013. 

1. ПШ "Свети Сава" Житищте 258                                  245 

2. 
ИП "Алекса Шантић"  
Равни Уппплпвац 

94                                    94 

3. ИП "Ђпрђе Кпжбук" Упрак 219                                   183 

4. ИП "Ђура Јакщић" Банатски Двпр 83                                     85 

5. 
ПШ "Никпла Уесла"  
Банатскп Карађпрђевп 

185                                   150 

6. ИП "Петар Кпшић"  Честерег 88                                     70 

7. ИП "Ади Ендре"  Упрда 169                                   130 

8. 
ПШ „Милпщ Цроански“  
Српски Итебеј и Нпви Итебеј 

329                                  261 

9. ИП „Милпщ Цроански“ Међа 88                                     67 

10. ИП „Милпщ Цроански“ Хетин 34                                    10 

Извпр: Секретаријат пснпвних щкпла 

 

Ппдаци п щкплскпј спреми (дп 2012. гпдине) ппказују да су на теритприји ппщтине 
Житищте, међу станпвнищтвпм старим 15 и вище гпдина, најбрпјнија лица са 
заврщеним средоим пбразпваоем, 31,3%. Други према брпјнпсти су пни са пснпвним 
пбразпваоем (30,1%), затим следи станпвнищтвп кпје је заврщилп пд 4 - 7 разреда 
пснпвне щкпле (22,6%) итд. На пснпву ппдатака из претхпдне стратегије, пд 17.098 
станпвника старих 15 или вище гпдина, 1.215 (7,1%) је без щкплске спреме. Фдеп вищег 
и виспкпг пбразпваоа је вепма низак, 2,6 % и 2,1 %. За разлику пд Средоебанатскпг 
пкруга и Впјвпдине у целини, где је ушещће станпвнищтва са средоим пбразпваоем 
знатнп веће у пднпсу на пснпвнп пбразпваое, ппщтина Житищте има уједнашен удеп 
станпвнищтва са пснпвним и средоим пбразпваоем. На низак нивп щкплске спреме 
указује и ппдатак да је вище пд 3/5 (63,5%) станпвника старих 15 и вище гпдина са 
пснпвним пбразпваоем, непптпунпм пснпвнпм щкплпм или без щкплске 
спреме.Ппдаци п писменпсти пднпсе се на станпвнищтвп старп 10 и вище гпдина. Ф 
ппщтини Житищте неписменп је 756 пспба, щтп шини 4,1% пд укупнпг станпвнищтва 
старпг 10 или вище гпдина. Међу неписменима дпминира старп женскп станпвнищтвп. 
Пд укупнпг брпја неписмених, 488 је старп 60 и вище гпдина, а 418 је женскпг ппла. 
Фшещће неписмених у ппщтини Житищте (4,1%) је изнад ппщтег прпсека за Впјвпдину 
(2,4%) и Средоебанатски пкруг (2,6%).  
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Настава се пдржава на српскпм, румунскпм и мађарскпм језику. Пд 2000. гпдине брпј 
ушеника је умаоен, истпвременп и укупан брпј пдељеоа је смаоен ташније у 
кпнтинуитету ппада. 

Анализа наставника према брпју шаспва указује на смаоиваое брпја наставника са 
пуним фпндпм шаспва. Ф истп време, увећава се брпј наставника кпји имају маое или 
вище шаспва у пднпсу на нпрму. Ппред брпја щкпла у кпјима раде и шаспва кпје 
пдржавају, на пптерећенпст наставника, а самим тим и квалитет наставе, утише и брпј 
предмета кпје предају. Уреба имати у виду да су у пву категприју укљушени и 
наставници разредне наставе/ушитељи за кпје се ппдразумева да ће предавати вище 
пд једнпг предмета. 

Ппдаци п старпснпј структури ппказују да је највеће ушещће наставника старих пд 30-39 
гпдина. Пд 45 наставника шак 19 (42,2%) се налази у пвпј старпснпј групи. Маое пд 30 
гпдина има свега 3 наставника, дпк су пстали стари 40 и вище гпдина. Анализа 
старпсне структуре ппказује да ће тпкпм наредних гпдина знашајан брпј наставника 
напустити радни пднпс, щтп, укпликп не дпђе дп знашајније прпмене у укупнпм брпју 
деце, мпже дпвести дп заппщљаваоа нпвих кадрпва, или пптпунпг уппщљаваоа 
ппстпјећих. Ппред кпнтинуиранпг смаоеоа брпја ушеника, увећаоабрпја наставника 
кпји немају пун фпнд шаспва, један брпј наставника ради у две щкпле и један брпј 
наставника предаје пп два или вище предмета. Ф ИП ПШ „Милпщ Цроански“ у Хетину с 
пбзирпм да се настава прганизује самп за ниже разреде пснпвне щкпле, у оенпј 
реализацији, тренутнп, ушествују самп два наставника, тј. две наставнице. Брпј 
наставника услпвљен је брпјем пделеоа. 

Ппвпљна квалификаципна структура наставника, кап и ппвпљна старпсна структура 
наставника, све предщкплске и пснпвнпщкплске устанпве имају свпју зграду су самп 
неке пд преднпсти пснпвнпг пбразпваоа, али истпвременп су евидентне и слабпсти 
кпје се пднпсе на неппвпљну структуру према щкплскпј спреми; низак нивп щкплске 
спреме укупнпг станпвнищтва, виспк удеп неписмених у укупнпм станпвнищтву, 
смаоује се брпј ушеника, а увећава брпј наставника кпји немају пун фпнд шаспва, један 
брпј наставника ради у две щкпле, један брпј наставника предаје пп два или вище 
предмета. Фслед кпнтинуиранпг ппадаоа брпја ушеника, шиоеница је да ћепрестати са 
радпм щкпле на нивпу ппјединих МЗ иуслед кпнтинуиранпг ппадаоа брпја ушеника 
јавиће се вищак радне снаге у прпсвети. 

Мрежу пснпвних щкпла шине пснпвне щкпле кпје делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа пбављају у седищту и ван седищта, прганизпваоем издвпјених пдељеоа. 
Пснпвнп пбразпваое и васпитаое ушеника траје псам гпдина и пстварује се у два 
пбразпвна циклуса и тп први циклус пд првпг дп шетвртпг разреда и други циклус пд 
петпг дп псмпг разреда, кпји се прганизује у три пснпвне щкпле и седам издвпјених 
пдељеоа. 
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Табела 24:Брпј и прпстпрни расппред пснпвних щкпла на теритприји ппщтине 

Р. бр. Седищте щкпле у месту 
Назив пснпвне щкпле 

(језишнпст) 
Издвпјенп пдељеое  

у месту 
Разреднпст 

1. 
Житищте, 
Ург пслпбпђеоа 2 

„Свети Сава“ 
(на српскпм језику) 

 I-VIII 

  
„Алекса Шантић“ 
(на српскпм језику) 

Равни Уппплпвац, 
Миленка Симића 1 

I-VIII 

  
„Ђура Јакщић“ 
(на српскпм и 
мађарскпм језику) 

Банатски Двпр, 
Марщала Уита 2 

I-VIII 

  
„Ђпрђе Кпжбук“ 
(на српскпм и 
румунскпм језику) 

Упрак,  
Братства јединства 1 

I-VIII 

2. 
Банатскп Карађпрђевп, 
Сплунских дпбрпвпљаца 19 

„Никпла Уесла“  
(на српскпм језику) 

 I-VIII 

  
„Петар Кпшић“ 
(на српскпм језику) 

Честерег, 
Марщала Уита 61 

I-VIII 

  
„Ади Ендре“ 
(на српскпм и 
мађарскпм језику) 

Упрда, 
Бприса Кидриша 3 

I-VIII 

3. 
Српски и Нпви Итебеј, 
Пмладинска 2 

„Милпщ Цроански“ 
(на српскпм  и 
мађарскпм језику) 

 I-VIII 

  
„Ђура Јакщић“ 
(на српскпм језику) 

Међа, 
Првпмајска 28 

I-VIII 

  
„Милпщ Цроански“ 
(на српскпм и 
мађарскпм језику) 

Хетин, 
Бприса Кидриша 50 

I-IV 

Извпр: Оснпвне щкпле 

 

Ради утврђиваоа Пдлуке п мрежи пснпвних щкпла кприщћени су следећи ппказатељи 
и нашела: 

 Развијенпст мреже пснпвних щкпла на теритприји Ппщтине Житищте, кап 
знашајни ресурс кпји ппседује ппщтина;  

 Правп на једнакпст у пбразпваоу;  

 Специфишнпст и велишина терена и насеља и сапбраћајна ппвезанпст; 

 Нивпи прпграмекпнпмскпг, спцијалнпг и културнпг развпја кап и мпгућнпст 
ушествпваоа других субјеката кпји мпгу да утишу на прпцес функципнисаоа 
щкпла; 

 Статистишки ппдаци п прирпднпм приращтају; 

 Ствараое услпва за пстанак младих на селу  (спрешаваое депппулације села 
крпз ппбпљщаое инфраструктуре, реализацију прпграма из пбласти аграра, 
ствараое услпва за развпј приватнпг предузетнищтва и туризма). 

 

Пптребе и интерес грађана месних заједница је да се васпитнп-пбразпвни рад пдвија у 
ппстпјећим щкплским пбјектима, ппсебнп у већ прганизпваним издвпјеним 
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пдељеоима у сепским срединама, кпја су пстала једина места у кпјима се ппред 
васпитнп-пбразпвнпг рада реализују и пдређени културни и сппртски садржаји. 

Специјалне щкпле 

На ппдрушју ппщтине Житищте не налази се ни једна специјална щкпла. 

Виспкпщкплске устанпве 

На ппдрушју ппщтине Житищте не налази се седищте нити једне виспкпщкплске 
устанпве.  

       

3.2.1.2. Здравствена заштита 

Према статистишким ппдацима ппщтина Житищте спада у групу ппщтина са виспким 
прпцентпм старије пппулације, ташније за 1,9 гпдина старије пд впјвпђанскпг прпсека. 
Наглащенп демпграфскп стареое, уз ниску стппу наталитета, специфишне живптне 
навике, кап и услпви живптне средине дпвели су дп знашајних прпмена здравственпг 
стаоа станпвнищтва. Ппраст брпја хрпнишних не заразних бплести и тенденција 
оихпвпг ппмераоа ка млађпј живптнпј дпби, дпвеп је дп пптребе дефинисаоа 
припритета и израде стратещкпг плана у циљу пбезбеђеоа квалитетне примарне 
здравствене защтите кпја ће задпвпљити пптребе пбплелих и тежищте рада усмерити 
ка превентивним активнпстима. 

Здравствену защтиту станпвнищтву ппщтине Житищте пружа Дпм здравља Житищте 
кпји  ппједине здравствене услуге пружа и станпвнищтву суседних ппщтина. 

Дпм здравља Житищте има заппслених 22 лекара, пд кпјих је 7 специјалиста (два 
ппщте медицине, један медицине рада, један пнеумпфтизиплпг, један радиплпг, један 
пфталмплпг и један педијатар), три стпматплпга, пд кпјих је један специјалиста 
стпматплпщке прптетике, једнпг диплпмиранпг фармацеута за рад у апптеци, једнпг 
диплпмиранпг фармацеута  (медицински бипхемишар) за рад у лабпратприји и 47 
здравствених технишара. Ф пднпсу на Правилник п ближим услпвима за пбављаое 
здравствене делатнпсти, испуоени су услпви у ппгледу кадра, ппреме и прпстприја. 

Дпм здравља Житищте нема прганизпвану Службу Хитне медицинске ппмпћи кап 
засебну јединицу, већ се пвај вид здравствене защтите пстварује делпм крпз рад 
изабраних лекара, а делпм крпз прганизпван рад нпћу и викендпм у седищту. Пвакав 
нашин прганизације не задпвпљава пптребе збпг велике разуђенпсти (Хетин је удаљен 
пд седищта 34km). 
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Табела 25: Умрли према узрпку смрти (2011. гпд.) 

Фзрпк смрти 

Уеритпријална јединица 

Ппщтина  
Житищте 

Средопбанатски 
пкруг 

АП Впјвпдина 
Република 

Србија 

апсплутнп % апсплутнп % апсплутнп % апсплутнп % 

Заразне и паразитске бплести 1 0,31 5 0,16 130 0,46 438 0,43 

Уумпри 57 17,65 601 19,51 6.240 22,29 21.442 20,38 

Бплести крви, крвптвпрних 
пргана и ппремећаји имунитета 

0 0,00 6 0,19 57 0,20 213 0,21 

Бплести жлезда саунутращоим 
лушеоем,исхране и 
метабплизма 

15 4,64 102 3,31 893 3,19 3270 3,18 

Дущевни ппремећаји 
иппремећаји ппнащаоа 

3 0,93 68 2,21 394 1,41 1120 1,09 

Бплести нервнпгсистема и шула 2 0,62 39 1,27 393 1,40 1518 1,47 

Бплестисистема крвптпка 198 61,30 1.768 57,38 15.202 54,29 55.514 53,93 

Бплестисистема за дисаое 13 4,02 143 4,64 1.335 4,77 5.032 4,89 

Бплестисистема за вареое 5 1,55 77 2,50 1.002 3,58 3.513 3,41 

Бплести кпже иппткпжнпг ткива 0 0,00 1 0,03 23 0,08 68 0,07 

Бплестимищићнп-
кпщтанпгсистема ивезивнпг 
ткива 

1 0,31 2 0,06 67 0,24 171 0,17 

Бплестимпкраћнп-
пплнпгсистема 

2 0,62 33 1,07 418 1,49 2.208 2,15 

Уруднпћа, рађаоеи бабиое 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,01 

Стаоа уперинаталнпмперипду 0 0,00 7 0,23 48 0,17 275 0,27 

Фрпђене 
наказнпсти,дефпрмације 
ихрпмпзпмскененпрмалнпсти 

0 0,00 2 0,06 43 0,15 126 0,12 

Симптпми, знации патплпщки 
клинишкии 
лабпратпријскиналази 

9 2,79 121 3,93 738 2,64 4695 4,56 

Ппвреде, трпваоа иппследице 
делпваоасппљних фактпра 

17 5,26 106 3,44 1.016 3,63 3325 3,23 

Укупнп: 323 100,00 3.081 100,00 27.999 100,00 102.935 100,00 

Извпр: РЗС 
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Стппа мпрталитета у Ппщтини је кпнстантнп вища у пднпсу на прпсеке у Пкругу. 
Најшещћи узрпк смрти су бплести система крвптпкаса шак 61,3%, а щтп је знашајнп вище 
пд прпсека Средоебанатскпг пкруга (57,38%), АП Впјвпдине (54,29%), кап и пд 
наципналнпг прпсека (53,93). Пвп указује на слабу свест п превенцији и здравственпј 
защтити уппщте, кап и на изузетнп лпще навике у исхрани (свиоскп месп, тестенине, 
алкпхпл, итд). Затим, кап узрпшник смрти следе тумпри са 17, 65%, щтп је ниже у пднпсу 
на Пкруг (19,51%), АП Впјвпдину (22,29%), кап и у пднпсу на републишки прпсек (20,38).  

 

3.2.1.3. Спцијална заштита 

Спцијална защтита се у ппщтини Житищте институципналнп спрпвпди прекп Центра за 
спцијални рад (у наставку ЦСР). 

Сва пбележја Ппщтине, пд демпграфских, прекп привредних, кап и старпсне, 
пбразпвне и наципналне структуре станпвнищтва, неминпвнп се рефлектују накретаое 
брпја кприсника  из неппсредне защтите. 

Фкупан брпј кприсника услуга у 2012. гпдини бип је 2.310, пд тпга 704 деце, 213 
младих, 1.069 пдраслих и 324 пстарелих лица.  

Табела 26:Кретаоеукупнпгбрпјакприсникаппстарпснимгрупама 

Старпсна група 2011. 2012. 

Деца и пмладина 835  917 

Пдрасла лица 1.011 1.069 

Пстарела лица 452 324 

УКУПАН БРПЈ: 2.298 2.310 

Извпр: Центар за спцијални рад, Житищте 

 

Фкупан брпј деце на евиденцији ЦСР је 704, 358 дешака и 346 девпјшица. Највище је 
деце Рпмске наципналнпсти. Највећи брпј деце је узраста пд 6-14 гпдина. Највећи брпј 
деце је из материјалнп угрпжених ппрпдица кпје пстварују правп на нпвшану спцијалну 
ппмпћ и деце без рпдитељскпг стараоа. 

Фкупан брпј младих на евиденцији ЦСР Житищте је 213, 116 припадника мущкпг и 97 
припадника женскпг ппла.  

Ф 2012 гпдини брпј пдраслих лица кпд кпјих је бип примеоиван неки пд пблика мера и 
защтите услед спцијалнп-материјалне угрпженпсти или психишких и физишких пбплеоа 
је 1.069, 544 кприсника мущкпг и 525 кприсника женскпг ппла.  

Фслуге спцијалне защтите кпристи 324 стара лица. Већинпм су тп самашка или двпшлана 
дпмаћинства, а у Центру су евидентирана кап лица без средстава за живпт или теже 
хрпнишнп  пбплела лица. Најшещћи видпви збриоавоа старих лица у Ппщтини 
Житищте су признаваое права на нпвшану спцијалну ппмпћ, правп на дпдатак за негу и 
ппмпћ другпг лица, смещтај у устанпву спцијалне защтите и хранитељску ппрпдицу. Пд 
укупнпг брпја старих, 99 је мущкпг, а 225 је женскпг ппла. Фслуга за ппмпћ у кући је 
такпђе заступљена у брпју пд 80 кприсника, кап вид ванинституципналнпг збриоаваоа 
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старих у најмаое рестриктивнпм пкружеоу и кап таква, с пбзирпм на сталнп ппвећаое 
кприсника, треба да има трајни, кпнтинуирани карактер. 

Штп се тише лица у стаоу неке спцијалне пптребе, упшава се раст у пднпсу на 
претхпдне гпдине, гптпвп у свим услугама, щтп се мпже правдати великпм стпппм 
незаппсленпсти, псирпмащеоем, здравственим прпблемима. 

Табела 27:Кретаое укупнпг брпја деце и пмладине пп пснпвним категпријама 

Деца и пмладина 2011. 2012. 

Без рпдитељскпг стараоа 42 44 

Спцип-материјалнп угрпжена 701 754 

Из  ппрпдица са ппремећеним 
ппрпдишним пднпсима 

32 57 

Пметена у развпју 23 26 

Са ппремећајем у ппнащаоу 31 36 

Пстала деца и пмладина 0 0 

УКУПАН БРПЈ: 835 917 

Извпр: Центар за спцијални рад, Житищте 

 

Највећи брпј деце и пмладине на евиденцији Центра су из категприје материјалнп 
угрпжених ппрпдица кпје  пстварују правп на материјалнп пбезбеђеое и деце без 
рпдитељскпг стараоа.Ф структури пве категприје навище је деце шији су рпдитељи  
спрешени да врще рпдитељскп стараое и рпдитељи лищени рпдитељскпг 
права.Најшещће примеоивани пблици защтите у слушајевима деце без рпдитељскпг 
стараоа су старатељствп,хранитељствп,усвпјеое и смещтај у устанпву.Вищегпдищоа 
афирмација ппрпдишнпг смещтаја,какп крпз редпван рад Центра, такп и 
инфпрмисаоем грађана путем медија,п хранитељству и садржајима рада са децпм без 
рпдитељскпг стараоа, дала је вепма дпбре резултате. Фкупан брпј активних 
хранитељских ппрпдица сада је 15 а јпщ 8 ппрпдица је 2011. гпд. едукпванп и мпже да 
прихвати децу на ппрпдишни смещтај. На евиденцији Центра у 2012.гпд налазилп се 43 
деце на ппрпдишнпм смещтају, а тенденција је да се за  млађу децу, са регулисаним 
правним статуспм за усвпјеое благпвременп нађу пдгпварајуће ппрпдице за 
усвпјитеље и да се такп трајнп збрину. Брпј деце и младих ппшинилаца кривишних дела 
и прекрщаја у ппщтини Житищте је ппвећан у  пднпсу на претхпдну гпдину.Анализпм 
старпсне структуре малплетних преступника издваја се узраст пд 14-16 гпдина.          

Ф тпку 2012.гпд.  забележенп је знашајнп ппвећаое брпја деце пметене у психп-
физишкпм развпју кпја су кпристила пблике и мере спцијалне защтите.Најшещће се 
ради п деци рпдитеља спрешених да врще рпдитељскп правп и рпдитеља кпји су тп 
правп неадекватнп пбављали а највище примеоивани пблици и мере су старатељствп, 
хранитељствп и нпва услуга ппмпћи у кући за децу са сметоама у развпју кпја свпјпм 
применпм спрешава смещтај деце ван биплпщких ппрпдица, щтп је најбпље за децу и 
оихпве рпдитеље, а и државу маое кпщта пвај вид услуге.Један брпј деце пптише из 
ппрпдица кпје пстварују материјалнп пбезбеђеое а 14 деце пстварује дпдатак за 
ппмпћ и негу и увећани дпдатак. За разлику пд суседних ппщтина (Нпва Цроа и 
Зреоанин) где је прганизпвана настава за децу пметену у психп-физишкпм развпју, у 
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ппщтини Житищте пвп није слушај. С пбзирпм на релативнп велики брпј деце пметене у 
психп-физишкпм развпју,ппстпји прпблем оихпвпг пбразпваоа(щтп изискује пдлазак у 
суседне ппщтине где би се щкплпвали, а у највећем брпју слушајева тп није 
финансијски извпдљивп а такпђе није мпгуће ни пбезбедити свакпдневну пратоу деце 
дп щкпле) щтп указује на пптребу за прганизпваоем неких пблика 
ванинституципналне защтите у ппщтини Житищте. 

Табела 28:Кретаое укупнпг брпја пдраслих лица пп пснпвним категпријама 

Пдрасла лица 2011. 2012. 

Са ппремећајем у ппнащаоу 3 2 

Матер. непбезбеђена и 
незбринута 

2.418 2.734 

Са ппремећеним ппрпдишним 
пднпсима 

69 60 

Психпфизишки пметена 56 43 

Пстала / 0 

УКУПАН БРПЈ: 2.546 2.841 

Извпр: Центар за спцијални рад, Житищте 

 

 Ф 2012. гпдини знашајнп се ппвећап брпј пних пдраслих лица, кприсника неппсредне 
спцијалне защтите,кпд кпјих је примеоиван неки пд пблика и мера защтите услед 
спцијалнп-материјалне угрпженпсти и тежих психишких и физишких пбпљеоа: 
признаваое права на материјалнп пбезбеђеое,дпдатка за ппмпћ и негу и смещтај у 
устанпву спцијалне защтите. 

 Анализирајући наведену табелу мпже се видети да је брпј ппрпдица са пствареним 
правпм на МПП у 2012.гпдини у пднпсу на 2011.гпдину знашајнп ппвећан. Брпј Рпма на 
теритприји ппщтине Житищте,кприсника услуга Центра шини 60% пд укупнпг брпја 
кприсника ЦСР.Евидентиране су 639 ппрпдица кпје кпристе МПП са укупнп 2.734 
кприсника Према структури шланпва дпмаћинства највећи брпј се пднпси на 
незаппслена, пдрасла,раднп сппспбна лица,кап и на децу щкплскпг и предщкплскпг 
узраста. Евидентнп је да на пвпм ппдрушју нема кприсника МПП-а  кпји су 
ппљппривредници нити лица кпја  пбављају сампсталну делатнпст, јер су прихпди пвих 
лица већи пд нивпа спцијалне сигурнпсти, те самим тим не пстварују пвп правп. 

Кпд примене  смещтаја дущевнп пбплелих и лица пметених у менталнпм развпју у 
устанпве специјализпване за оихпвп збриоаваое, билп је великих прпблема збпг 
недпстатка капацитета таквих устанпва,такп да је реализација смещтаја у пве устанпве 
вепма сппра а кприсници буду дуже време на листама шекаоа, па из тих разлпга на 
листи шекаоа имамп лица за смещтај. 

Струшни тим ЦСР радип је на ппрпдишнп-правнпј защтити кпд ппремећених 
ппрпдишних пднпса и развпда брака,пружаоем  ппмпћи рпдитељима у васпитаоу 
деце,ппмпћи пкп регулисаоа виђеоа рпдитеља и деце и  ппсредпваоу кпд других 
институција.Евидентиран је маои брпј таквих ппрпдица у пднпсу на претхпдну гпдину 
али је затп ппвећан брпј ппрпдица за кпје је прпцеоенп да имају прпблем унутар- 
ппрпдишнпг насиља- 29. Фглавнпм се ради п ппрпдицама кпд кпјих су жртве насиља 
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деца и брашни партнер. 

Ф ппщтини Житищте највище се увећап брпј старих лица према кпјима су примеоивани 
пблици и мере спцијалне защтите. Пд 16.841 станпвника, у ппщтини Житищте живи 
4.450 пспба старијих пд 65 гпдина, пд шега услуге спцијалне защтите кпристи оих 368. 
Већинпм су тп самашка или двпшлана старашка дпмаћинстава а у Центру су 
евидентиранa кап лица без средстава за живпт или теже хрпнишнп пбплела лица. 
Примеоивани пблици и мере защтите већинпм су признаваое права на материјалнп 
пбезбеђеое, дпдатка за ппмпћ и негу и смещтај у устанпву спцијалне защтите, услуге 
герпнтп службе. 

Табела 29:Кретаое укупнпг брпја пстарелих лица пп пснпвним категпријама 

Пстарела лица 2011. 2012. 

Без ппрпдишнпг стараоа 75 96 

Без средстава за живпт 32 61 

Уеже хрпнишнп пбплела и 
инвалидна 

186 211 

Пстала 0 0 

УКУПАН БРПЈ  293 368 

Извпр: Центар за спцијални рад, Житищте 

 

Ф нареднпј табели датп је кретаое кприсника према врсти защтите и старпсним 
групама. 

Табела 30:Кретаое укупнпг брпја кприсника према врсти защтите и старпсним групама у 
перипду 2011-2012. гпд. 

Врста защтите 

Деца и 
пмладина 

Пдрасла лица Пстарела лица 

2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 

Смещтај у устанпви спцијалне 
защтите 

12 12 20 16 63 79 

Смещтај у другпј ппрпдици 40 43 2 1 3 2 

Дпдатак за ппмпћ и негу 9 10 12 11 52 55 

Фвећани дпдатак за ппмпћ и негу 9 10 17 21 18 38 

Извпр: Центар за спцијални рад, Житищте 

 

Ф закпну п спцијалнпј защтити и пбезбеђиваоу спцијалне сигурнпсти грађана 
предвиђенп је да се из бучета лпкалне сампуправе финансирају следећа права: 

 Ппмпћ у кући за пдрасла инвалидна и стара лица 

 Ппмпћ у кући за децу са сметоама у развпју 

 Дневни бправак за пдрасла и стара лица 

 Привремени смещтај у прихватилищте или прихватну станицу 
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 Једнпкратна ппмпћ у нпвцу или натури 

 Ппрема кприсника за смещтај у устанпву спцијалне защтите или у другу 
ппрпдицу. 

 

Уренутне услуге кпје се финансирају из средстава лпкалне сампуправе су: „Ппмпћ у 
кући за пдрасла инвалидна и стара лица“, кап и „Ппмпћ у кући за децу са сметоама у 
развпју“. 

Табела 31:Кретаое укупнпг брпја кприсника према пблику защтите и у перипду 2011-2012. 
гпине финансираних из бучета Опщтине 

Пблик защтите 

Брпј кприсника 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Привремени смещтај у 
прихватилищте 

0 0 0 0 0 

Привремени смещтај у 
прихватну станицу 

0 0 0 1 1 

Једнпкратна ппмпћ у нпвцу - 
брпј ппрпдица 

154 124 130 560 651 

Једнпкратна ппмпћ у натури –
брпј ппрпдица 

0 0 0 0 762 

Ппмпћ у кући 0 0 0 80 82 

Дневни бправак 0 0 0 30 33 

Ппрема кприсницима за смещтај 
у устанпву СЗ или другу 
ппрпдицу 

0 0 0 0 0 

Извпр: Центар за спцијални рад, Житищте 

 

Лпкална заједница ппщтине Житищте има активнпсти и прпграме усмерене на 
ванинституципналне пблике збриоаваоа. 

С пбзирпм на вепма велике ефекте пвих услуга неппхпднп је да се щтп пре пснује 
ппсебна прганизаципна јединица, кпја мпже да буде при ЦСР, али да лпкална 
сампуправа финансира једнпг радника са пдгпварајућпм струшнпм спремпм кпји би се 
бави псвим услугама на лпкалу, кппрдинирап их и прганизпвап оихпву реализацију. Уп 
је пбавезујуће и нпвим Закпнпм п спцијалнпј защтити кпји наглащава пву пптребу. На 
тај нашин лпкална сампуправа ппказује впљу и спремнпст да се на прганизпван нашин 
пружају квалитетне услуге у свпјпј заједници.  

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

3.2.1.4. Култура и уметнпст 
 

Библиптека  

Библиптека „Бранкп Радишевић“ је ппщтинска библиптека јавнпг типа кпја има 11 
пгранака. Пснпвана 1962. гпдине са циљем да прикупља, пбрађује, шува и издаје коиге 
на кприщћеое. Ф оен састав су ущле све сепске шитапнице и библиптеке, укупнп 11 
пгранака, да би се оихпв рад уједнашип, а библиптекарствп у ппщтини Житищте 
развијалп у складу са прпписаним стандардима. Ф свпм струшнпм раду Библиптека 
ппщтује библиптешке стандарде и има 8 струшних радника кпји сви имају пплпжен 
струшни испит из библиптекарства. 

Данас су Библиптека „Бранкп Радишевић“ и оени пгранци центри за културу у свпјим 
срединама. Са квалитетним и струшнп пбрађеним фпндпвима, са струшним кадрпм, 
задпвпљавајућим прпстпрпм, разнпврсним прпграмима, дпбрпм, али недпвпљнпм 
рашунарскпм ппремпм, у ери нпвих технплпгија ппкущава да пд традиципналне 
библиптеке прерасте у савремену устанпву кпја ће пмпгућити кприщћеое електрпнске 
грађе. 

Библиптека има 65.906 коига, на српскпм језику има 50.428 коига, на мађарскпм 
10.082, а на румунскпм 5.099 коига. Ф структури коижнпг фпнда белетристика је 
заступљена са 38.268 коига, 14.431 су коиге за децу а 13.207 публикација је фпнд 
струшне и прирушне литературе. Библиптека у Житищту има 20.022 коиге а у 11 
пгранака се налази 45.587 коига. Пп квалитету, актуелнпсти, вреднпсти, литерарнпм и 
наушнпм знашају коиге задпвпљавају културне, пбразпвне и инфпрмативне пптребе 
кприсника.  

Дпмпви културе  

Свакп насеље у ппщтини Житищте има дпм културе, међутим пви пбјекти се налазе у 
разлишитим грађевинскп–технишким стаоима и имају разлишит степен ппремљенпсти. 
Бригу п дпмпвима културе впде сама села, пднпснп МЗ, дпк се прганизацијпм 
културних садржаја баве МЗ-е, КФД-пви, КПЗ и УП ппщтине Житищте. 

Културнп прпсветна заједница - КПЗ 

Ппщтина је пснпвала КПЗ са циљем да прганизује и кппрдинира културне активнпсти у 
ппщтини Житищте. КПЗ прганизује или су прганизује вище манифестација, кпје су 
детаљније пписане у делу Друщтвене манифестације. Дпдатнп, КПЗ врщи 
кппрдинацију између месних удружеоа жена и КФД-пва. 

Ф прганизацији КПЗ на теритприји ппщтине активнп ради щест Културнпуметнишких 
друщтава, два мещпвита хпра пдраслих и Ликпвна група ''Мала пруга'' са пкп шетрдесет 
сликара-аматера, укупнп пкп 12.000 аматера и девет актива жена кпји негују 
традиципналне нашине припреме хране пп старим рецептима, старе занате и израду 
рушних радпва.  

КПЗ сваке гпдине прганизује смптре аматера у пбласти музишкпг и фплклпрнпг 
стваралащтва деце и пдраслих, рецитатпра и драмских секција и захваљујући струшнпм 
раду, аматери ппщтине пласирају се сваке гпдине на ппкрајинске и републишке смптре. 
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КПЗ Житищте прганизује шетири манифестације у Житищту – Сусрете ветерана 
фплклпра ''Сппменар'', Фестивал дешјих фплклпрних ансамбала ''Ф Житищту, 
нажитници'', Сусрете деце Ппщтине Житищте ''Знам и ја ...'' и културнп туристишку 
манифестацију ''Чикенфест''. Кап супрганизатпр, ушествује у реализацији јпщ девет 
манифестација у МЗ ппщтине Житищте.  

КПЗ се финансира из Бучета СП Житищте а манифестације кпје прганизује финансирају 
се делпм из Бучета КПЗ, а делпм из дпнација.  

Бипскппи и ппзприщта  

Ф ппследоих десетак гпдина бипскппи не раде. Ф ппщтини Житищте нема ппзприщта, 
али ппвременп раде секције аматерскпг ппзприщта при КФД-пвима у селима. 

Друщтвене манифестације  

Ф свим селима ппщтине ппстпји изражен друщтвени живпт, па такп нпр. свакп 
насељенп местп има „сепску славу“ или „буш“ у пквиру шијег пбележаваоа се пдвијају 
знашајнији културни дпгађаји и манифестације. Дпдатнп, тпкпм гпдине се прганизује 
низ манифестација кпје су ппбрпјане у ппглављу 3.1.1.4 Ууризам – Манифестације.  

 

Културнп уметнишка друщтва - КУД  

Ф Oпщтини је активан већи брпј КФД-пва, гптпвп у свим насељима, кпји су заснпвани на 
вплпнтерскпм раду. 

Културнп-истпријскп наслеђе  

Пп ппдацима Завпда за защтиту сппменика културе из Зреоанина на теритприји 
ппщтине Житищте налазе се културна дпбра, пбјекти архитектуре и етнплпгије, кап и 
сппменици из раније истприје. Ппсебан знашај имају сепски црквени пбјекти:  

Житиште - Ппд ппсебнпм защтитпм је српска правпславна црква „Светпг 
Великпмушеника Гепргија“ кпја је ппдигнута 1810. гпдине. 

Српски Итебеј - Ппд защтитпм државе је српска правпславна црква, храм „Светпг Саве 
и Симепна“ шија је изградоа заппшета 1765., а заврщена 1774. гпдине, а ппстпје 
Римпкатплишка црква „Блажене Марији избавитељице рпбпва“ (изграђена 1897. 
гпдине.) и адвентистишка црква. 

Нпви Итебеј - Рефпрматпрска црква у центру села је грађена у перипду пд 1861-1866. 
гпдине. Црквени тпрао је страдап у ппжару, а 2000. гпдине враћен му је првпбитни 
пблик и пд тада је ппд защтитпм државе. 

Међа - Правпславна црква  „Светпг Михајла” спада у ред најстаријих цркава у ппщтини 
с пбзирпм на тп да је ппдигнута у другпј пплпвини 18. века. Налази се ппд защтитпм 
државе. Ф сампм центру се налази и катплишка црква „Светпг Ивана Неппмука“ из 1804. 
гпдине кпја је гптпвп напущтена. Крпв на кпнструкција је у вепма лпщем стаоу щтп је 
ппследица удара грпма. 

Хетин – Ф центру села се налази катплишка црква „Света Урпјица“ из 1868. гпдине , а 
ппстпји и адвентистишка црква кпја је запущтена. 

Тпрак – Крпз дуги низ гпдина Упрак су шинила два села Мали и ВеликиУпрак, па стпга 
датирају и две цркве саграђене са ппшетка 19. века: Мали Упрак - Румунска 
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Правпславна црква ппсвећена Бпгпрпдици Марији (изграђена 1829. гпдине) и Велики 
Упрак - Румунска Правпславна црква „Светпг Великпмушеника Гепргија“ (изграђена 
1880. гпдине); 

Камен темељац Српске правпславне цркве „Сви Свети“ у Упрку ппстављен је 
2011.гпдине (изградоа у тпку). 

Тпрда – Ппстпји римпкатплишка црква „Светпг Ивана Неппмука“ кпја датира из 
перипда пд 1846 – 1848. гпдине. 

Равни Тппплпвац – Српска правпславна црква „Свети Василије Пстрпщки“  нпвијег 
датума (изграђена 2001. гпдине); 

Банатски Двпр - Српска правпславна црква „Света Петка“ (изграђена 1999. гпдине) и 
Римпкатплишка црква „Света Рпзалија“ ( изграђена 1876. гпдине); 

Банатскп Карађпрђевп – Српска правпславна црква „Лазарица“ (изграђена 1989. 
гпдине); 

Банатскп Вишоићевп - Српска правпславна црква „Ппкрпв Пресвете Бпгпрпдице“ 
изграђена 1996. гпдине 

Честерег – на темељима старе црквене грађевине у изградои је нпва Српска 
правпславна црква. 

 

3.2.1.5. Сппрт и рекреација 

 

Щкплски сппрт 

Када је реш п щкплскпм сппрту, мпрају се истаћи знашајни резултати, али са друге 
стране и прпблеми везани за оега. 

На териприји Ппщтине има 10 пснпвних щкпла, а у МЗ Хетин налази се истуренп 
пдељеое ПШ „Милпщ Цроански“ из Српскпг Итебеја и има свега 10 ушеника пд 1. дп 4. 
разреда. Ф сппменутим щкплама има 5 фискултурних сала пд кпјих две испуоавају 
неке услпве за клупскп бављеое сппртпм (у ПШ „Свети Сава“ и ПШ „Алекса Шантић“) у 
пстале три (ПШ „Ђура Јакщић“ Банатски Двпр, ПШ „Ђпрђе Кпщбук“ Упрак и ПШ 
„Милпщ Цроански“) ппстпје сале али без ппрема, реквизита, справа пптребних за 
спрпвпђеое наставе шаспва физишкпг васпитаоа. 

Ф препсталим щкплама (ПШ  „Ћура Јакщић“ у Међи, „Ади Ендре“ у Упрди, „Никпла 
Уесла“ у Банатскпм Карађпрђеву, „Петар Кпшић“ у Честерегу и ПШ „Милпщ Цроански“ 
у Хетину) не ппстпје ни фискултурне сале, већ су тп преуређене ушипнице у кпјима се са 
минимумпм сппртских реквизита пдржавају шаспви физишкпг васпитаоа. 

Клупски сппрт 

На теритприји Ппщтине Житищте, а у склппу Сппртскпг савеза ради и ппстпји 35 
сппртских прганизација кпје се финансирају из Бучета Ппщтине. 

Фглавнпм су тп фудбалски клубпви кпји ппстпје у свим Месним заједницама, један ФК 
се такмиши у Впјвпђанскпј лиги група „Истпк“, два у Ппдрушнпј лиги а пстали клубпви се 
такмише у Ппщтинскпј лиги. 
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Дпста се ради и на пппуларизацији женскпг сппрта, пре свега када је у питаоу пдбпјка 
и кпщарка.  

Пдбпјкащице ЖПК „Житищте“ и ЖПК „Херцегпвина“ се такмише у Првпј Впјвпђанскпј 
лиги група „Југ“ а ЖКК „Карађпрђевп“ се такмиши са млађим селекцијама у лигама 
кпщаркащкпг савеза Впјвпдине. 

Рукпметни клуб „Напредак“ из Честерега се такмиши у Првпј рукпметнпј лиги група 
„Север“. 

Кпщаркащки клуб „Свети Ђпрђе“ се такмиши у Првпј регипналнпј лиги група „Север“. 

 Свакакп треба радити на пбезбеђеоу пптребних услпва за несметанп бављеое 
сппртпм, при тпм се пре свега мисли на ппбпљщаое услпва када су у питаоу сппртски 
терени, стазе здравља, сппртске или щкплске сале кпје ппстпје, кпје су ппремљене, али 
у свакпм слушају их треба дпдатнп ппремити и пмпгућити јпщ бпљи тренажни прпцес. 

 

Рекреативни сппрт 

Сппртски савез пп свпм Плану и прпграму рада дпста пажое ппсвећује рекреативнпм 
сппрту. Међутим,  збпг ппщте финансијске прпблематике и сада неке месне заједнице 
немају адекватне терене за мале сппртпве, а и пне кпје их имају нису ппремљене 
пптребним реквизитима. Неке немају гплпве, неке кпщаркащке табле, а п стазама 
здравља, „трим стазама“ да се и не гпвпри. Ниједна „трим стаза“ не ппстпји на 
теритприји ппщтине Житищте. 

Исказана је пптреба станпвнищтва, деце, сппртиста, рекреативаца ппщтине за 
ппстпјаоем сппртске хале и базена, щтп би дппринелп развпју сппрта и утицалп на 
здравстенп стаое станпвнищтва. 

 

Сппртски терени  

Ф свим местима ппстпје фудбалска игралищта, али су оихпви пратећи пбјекти 
(свлашипнице) најшещће у лпщем стаоу. Не мпгу се ппхвалити ни терени за мале 
сппртпве, кпји су разлишитпг квалитета ппдлпга и ппремљенпсти.  

Најрепрезентативнији фудбалски стадипн се налази у Банатскпм Двпру. Стадипн је 
саграђен дпнатпрским средствима приватнпг лица.  

Све щкпле ппседују фискултурне сале кпје су разлишитпг нивпа ппремљенпсти и 
технишких карактеристика. Нпвије и бпље ппремљене сале се налазе у Житищту, Упрку, 
Равнпм Уппплпвцу и БанатскпмДвпру.  

Сппртске манифестације  

Најважнија и најмаспвнија сппртска манифестације у Житищту су „Рекреативне игре 
ппщтине Житищте”. 

Ф пквиру “Chicken fest”-a се у прганизацији Сппртскпг савеза прганизују брпјна сппртска 
дещаваоа.  

Ф тпку гпдине се у већини места прганизују разлишити сппртски турнири.   
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3.2.1.6. Медији и инфпрмсиаое 

П лпкалним дпгађајима на теритприји Ппщтине извещтава се прекп пплушаспвне УВ 
емисије „Панпрама“ на зреоанинскпј РУВ „Сантпс“ и приватнпг радија „216“ Банатскп 
Карађпрђевп, кап и путем недељнпг листа „Зреоанин“ и листа „Libertatea“ на 
румунскпм језику. 

Ппщтина Житищте има свпју званишну интернет презентацију http://www.zitiste.rs, 
прекп кпје лпкална сампуправа инфпрмище станпвнищтвп п свпјим активнпстима.  

Фдружеое „ИНФП ЦЕНУАР“ је невладинп и непрпфитнп удружеое, пснпванп на 
непдређенп време ради пствариваоа циљева у пбласти инфпрмисаоа и прпмпвисаоа 
упптребе савремемених кпмуникаципних технплпгија у друщтву. Фдружеое има свпју 
Интернет презентацију на адреси: http://zitiste.info 

Žitište On Line je Фејсбук прпфил прекп кпјег се такпђе прпслеђују инфпрмације п 
дпгађајима са теритприје Ппщтине.https://www.facebook.com/zitisteon?fref=ts 

Месна заједница Упрда има свпју каблпвску телевизију УВ Упрда, прекп кпје 
инфпрмище лпкалнп станпвнищтвп на мађарскпм језику п дпгађајима у меснпј 
заједници и ппщтини Житищте. Птвпрен је и фејсбук 
прпфил:https://www.facebook.com/televizio.tordai?fref=ts. Ппред пвпга МЗ Упрда 
инфпрмище лпкалнп станпвнищтвп, кап и све заинтереспване путем Интернет 
презентације на адреси: http://www.torda.rs. На теритприји МЗ Упрда дружеое 
грађана Клуб Упрђана (TordaiakKlubja) пд 1998.гпдине, издаје „Упрђанске нпвине“ на 
мађарскпм језику. Лист излази двпмесешнп. 

 

 

3.2.1.7. Невладине прганизације и удружеоа грађана 

Према ппследопј евиденцији на теритприје се ппд невладиним прганизацијама и 
удружеоима грађана впди 47 прганизација и удружеоа. Међу оима има и пних кпји 
настављају традицију јпщ из 19. века, кап щтп је Дпбрпвпљнп ватрпгаснп друщтвп 
Упрда пснпванп јпщ 1883. гпдине. Ппред ватрпгасних друщтава, и прганизација за 
негпваое нарпдне традиције и културе, ппшеткпм 20. века ппшеле су се пснивати и 
екплпщке, кап и прганизације младих. Интересантнп са аспекта пве Стратегије је и 
ппстпјаое и рад Аспцијације за развпј ппщтине Житищте пснпване 2011. гпдине. 
 

3.2.1.8. Кратак преглед релевантних планских дпкумената 

Развпј друщтвених делатнпсти  у ппщтини Житищте преппзнат је кап важан фактпр у 
пдрживпм развпју Ппщтине, те је у складу са тиме пвпм питаоу и у ранјем перипду 
приступљенп плански и за сада су израђена израдила два планска дпкумента, и тп: 

5. Лпкални акципни план за пбразпваое Рпма у ппщтини  Житищте 2011 – 
2013. 

6. Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Житищте за перипд 
пд 2010. гпдине дп 2014. гпдине са Акципним планпм 

7. Лпкални акципни план за младе 2010-2013. 

http://www.zitiste.rs/
http://zitiste.info/
https://www.facebook.com/zitisteon?fref=ts
https://www.facebook.com/televizio.tordai?fref=ts
http://www.torda.rs/
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Лпкални акципни план за пбразпваое Рпма у ппщтини  Житищте 2011 – 2013. је 
дпкумент израђен са циљем да се у ппщтини Житищте унапреди пплпжај Рпма, а у 
складу са преппрукама Владе Републике Србије. Дпкумне тс есастпји из 5 ппглавља, и 
тп: 1. Пплазне пснпве (садржи кратак приказ међунарпдних дпкумената и дпмаћих 
стратещких дпкумената кап претппставки за спрпвпђеое Плана), 2. Ппщти ппдаци п 
ппщтини Житищте(приказ пснпвних ппдатака п Ппщтини), 3. Анализа пплпжаја Рпма у 
ппщтини Житищте (кратак ппис стаоа у пбласти пбразпваоа, станпваоа, 
заппщљаваоа, кап и преглед пснпвних прпблема и препрека у пбразпваоу Рпма у 
ппщтини Житищте), 4. Припритети, циљеви, мере и активнпсти и 5. Лпкални акципни 
план за пбразпваое Рпма у ппщтини Житищте 2010 – 2013. (пперативни деп дпкумента 
кпјим се предвиђа реализација Плана).Пвај дпкумент представља дпбру пснпву за 
идентификпваое прпјеката кпји ће се наћи у акципнпм плану пве Стратегије. 

Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Житищте за перипд пд 2010. 
гпдине дп 2014. гпдине са Акципним планпм, је дпкумент кпји дефинище правце 
будућег развпјаспцијалне пплитике, ради унапређеоа квалитета живпта у заједници. 
Истпвременп пн пдражаваставпве свих релевантних институција и прганизација и 
садржи визију ефикасне спцијалнепплитике, кап и принципе на пснпву кпјих ће се 
предузимати кпнкретне активнпсти. Ф дпкумнету се, ппред псталпг, анализира 
кпнтекст, дефинищу се стратещки правци и циљеви, дефинищу се припритетне циљне 
групе (деца и пмладина; ппрпдица; пспбе са инвалидитетпм; стара лица и Рпми). 
Ппсебна вреднпст дпкумнета је оегпв Акципни план дат на крају дпкумента, у фпрми 
табела, у кпјима је прецизранп следеће: Припритет, Активнпсти, Рпкпви, Пшекивани 
резултати, Индикатпр, Реализатпри и Финансијска средства.Пвај дпкумент представља 
дпбру пснпву за идентификпваое прпјеката кпји ће се наћи у акципнпм плану пве 
Стратегије. 

Лпкалним акципним планпм за младе 2010-2013. дата је анализа пплпжаја младих у 
ппщтини кап и преппруке за унапређеое оихпвпг пплпжаја. Активнпсти кпје се 
предлажу у пвпм прпцесу пбухватају следеће:  Едукација п партиципацији младих; 
Инфпрмисаое младих; Прпмпвисаое партиципације младих путем инфпрмативних и 
кпмуникаципних технплпгија; Прпмпвисаое партиципације младих у медијима; 
Ппдстицаое младих да се баве дпбрпвпљним радпм и да се ппсвећују циљевима 
заједнице; Ппдрщка прпјектима и иницијативама младих; Прпмпвисаое прганизација 
младих; Партиципација младих у невладиним прганизацијам а и пплитишким 
партијама. Пвај дпкумент представља дпбру пснпву за идентификпваое прпјеката кпји 
ће се наћи у акципнпм плану пве Стратегије. 
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3.2.2. SWOT анализa – Људски ресурси и друщтвенп-екпнпмски развпј 

Радна група РГ 4: Људски ресурси и друщтвенп-екпнпмски развпјје у пквиру свпг 
тематскпг ппдрушја израдила SWOT матрицу приказану у наставку.  

СНАГЕ 
+ Дпступнпст здравствене службе 24 шаса*** 

+ Ппстпјаое друщтвенпг живпта крпз разне 
активнпсти** 

+ Снажни институциални механизми за рпдну 
равнпправнпст** 

+ Ппстпјаое стратегије спцијалне защтите** 

+ Струшнпст људи у бучетским институцијама 
(пбразпваое, спцијални рад, здравствп, судствп, 
библиптека, ппщтинаска управа,...)** 

+ Ппстпјаое дпмпва културе у свим насељеним 
местима** 

+ Млади пбразпвани људи** 

+ Бпгат коижни фпнд (пкп 65.000 публикација на 
српскпм, мађарскпм и румунскпм језику)** 

+ Ппремљенпст здравствене устанпве ** 

+ Активнпсти55 удружеоа грађана** 

+ Активнпсти 35 сппртских удружеоа** 

+ Ппстпјаое щкплских пбјеката** 

+ Кпмуникација пплиције са грађанима** 

+ Квалитетне услуге у пбластима пбразпваоа, 
здравства у културе на језицима наципналних 
маоина**Рад лпкалнпг савета за 
заппщљаваое* 

+ Развијен инфпрмаципни систем у 
телемедицини* 

+ Дпступнпст инфпрмација* 

СЛАБПСТИ 
- Свеприсутнпст пплитике у друщтвеним 

делатнпстима*** 

- Неразвијенпст сектпра МСП*** 

- Ниска прпсешна зарада** 

- Недпстатак средстава за суфинансираое 
активнпсти у сфери друщтвених делатнпсти** 

- Недпстатак средстава за ппремаое устанпва у 
пквиру друщтвених делатнпсти** 

- Недпстатак прпстпра у пквиру друщтвених 
делатнпсти** 

 
 

ЩАНСЕ 
 ЕФ фпндпви*** 
 Владини фпндпви*** 
 Међуппщтинска и међурегипнлана сарадоа** 
 Привлашеое инвестиција у прерађивашке 

капацитете** 
 Фмреженпст канцеларије за младе* 
 Заједнишки наступ ПСИ са ЛС према АПВ и РС* 
 

ПРЕТОЕ 
 Лпщи демпграфски ппказатељи – депппулација 

и стареое станпвнищтва -гащеое села*** 
 Велики брпј станпвника у стаоу спцијалне 

пптребе** 
 Закпн п здравственпј защтити (мин. 25.000 

станпвника је услпв за увпђеое службе хитне 
ппмпћи)** 

 Препбимна и неппвезана администрација у 
свим пбластима друщтвенп-екпнпмскпг 
развпја** 

 ПСИ се третирају са вище закпна кпји се не 
имплементирају дпвпљнп** 

 Неппвпљна закпнска регулатива у пснпвнпм 
пбразпваоу (брпј ђака у пдељеоу,...)** 

 Централизација надлежнпсти** 
 Лпща пензипна и спцијална пплитика према 

ппљппривредницима** 

- Некпнкурентнпст ппщтине за инвестиције** 
 Недпстатак пплитишке впље на вищим 

инстатнцама за сферу друщтвених делатнпсти** 
 Ппраст брпја пбплелих пд хрпнишних маспвних 

незаразних бплести** 
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3.3. Защтита живптне средине и енергетика 

3.3.1. Ппис тренутне ситуације 

Защтита и пшуваое живптне средине је пбавеза свакпг ппјединца и институција какп би 
пбезбедили пствариваое права шпвека на живпт и развпј у здравпј живптнпј средини. 
Велики брпј шпвекпвих активнпсти меоа живптну средину у смислу оенпг ппгпрщаоа, 
щтп има за ппследицу ппремећај унутар екпсистема. Пптреба да се предузму мере у 
пбласти защтите живптне средине заснива се на прпцени пптенцијалних претои. Мере 
у бпрби прптив угрпжаваоа живптне средине предузимају се какп на међунарпднпм 
нивпу такп и на лпкалу. 

Ф складу са закпнским регулативама Ппщтина Житищте је приступила изради студије 
пптенцијала и мпгућнпсти кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије са циљем да се 
сашини детаљан преглед распплпживих пптенцијала.  

Пп пвпм питаоу ппщтину карактерище:  

 Неискприщћенпст пстатака биљне и стпшарске прпизвпдое, кап највећих 
пптенцијалних пбнпвљивих извпра енергије, кап и неискприщћенпст 
пптенцијала гептермалних впда; 

 Не ппстпјаое службе на теритприји ппщтине кпја впди рашуна п енергетици; 

 Неппстпјаое инфраструктуре за управљаое ппасним птпадпм укљушујући и 
изградоу ппстрпјеоа за третман ппаснпг птпада предппставка је пствариваоа 
брпјних других циљева у пбласти защтите; 

 Недпвпљана сарадоа са ппслпвним сектпрпм и јаше укљушиваое ппслпвнпг 
сектпра у рещаваое прпблема живптне средине и ппдстицаое „зелене 
екпнпмије“; 

 Недпвпљнп развијен цивилни сектпр кпји није у мпгућнпсти да рещава 
прпблеме у пбласти живптне средине; 

 Капацитети надлежних субјеката на лпкалу нису спремни  на  пптпуну примену 
кљушних прпписа у пбласти живптне средине кпјима су прпписане пбавезе и 
права лпкалне сампуправе (прпцена утицаја на живптну средину, стратещка 
прпцена утицаја, интегрисанп спрешаваое и кпнтрпла загађеоа, управљаое 
птпадпм, итд.); 

 Слаба кппрдинација са прганима надлежним за ппслпве у пбласти 
впдппривреде, енергетике, щумарства, ппљппривреде, здравства, итд. 
 

3.3.1.1. Клима и рељеф 

Клима је умеренп кпнтинентална са извесним специфишнпстима. Карактеристишан је 
велики расппн температура. Максималнп забележена летоа температура дпстигла је и 
дп 44°С, а зимска – 33 °С. Средоа гпдищоа температура ваздуха изнпси 11°С. 

Ветрпви су најјаши у зимскпм перипду. Кпщава је најшещћи ветар пве регије, углавнпм 
југпистпшнпг, а нещтп ређе и јужнпг правца дуваоа. Најшещће дува 2-3 дана, 7 дана, 
ређе 2-3 недеље у кпнтинуитету, а изузетнп, мпже да дува и пп 27 дана. Кпщава је 
тпкпм прплећа, јесени и зиме дпминантан ветар у Банату, а самп су лети пд ое шещћи 
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ветрпви из западнпг квадранта кпји дпнпсе са Атлантскпг пкеана влажне ваздущне 
масе из кпјих се излушују краткптрајни али пбилни пљускпви. 

Режим падавина у Впјвпдини нпси делпм пбележје средопеврппскпг, тј. ппдунавскпг 
режима расппделе падавина, са врлп великпм неравнпмернпщћиу расппделе пп 
месецима. Средоа гпдищоа кплишина падавина  у Впјвпдини се креће пд 550 - 800 
mm/m², где се мпгу издвпјити изразитп кищни перипди ппшеткпм лета (јун) и перипди 
без или са малпм кплишинпм падавина (пктпбар и март). 

Прпсешна кплишина гпдищоих падавина изнпси 574 mm2, и пп пвпм параметру 
ппщтина припада сущним пределима Впјвпдине.  

Геплпшке и гепмпрфплпшке карактеристике ппдручја 

На ппдрушју ппщтине Житищте у ппгледу геплпщкпг  састава издвајају  се стене 
палепзпјске, мезпзпјске и стене кенпзпјске старпсти.  

Ппщтина Житищте се свпјим највећим делпм, у ппгледу рељефа налази на Итебејскпј 
депресији, маоим на леснпј тераси и леснп пещшанпј греди. Састав земљищта на 
ппдрушју ппщтине највећим делпм шине: ритска црница (41,31%), ливадска црница 
(17,09%) и слатина (4,83%). 

Пстала земљищта у ппщтини Житищте заступљена су у маопј мери. Генералнп 
ппсматранп ппщтина Житищте распплаже земљищним фпндпм сплиднпг квалитета .  

 
Сеизмичнпст 

Ф ппгледу сеизмишнпсти, према карти макрп сеизмишке рејпнизације издате пд стране 
Сеизмплпщкпг завпда Србије, за ппвратни перипд пд 200 гпдина, ппдрушје ппщтине 
Житищте се налази у зпни са мпгућим интезитетпм пптреса пд 7 MCS пп Меркалију, те 
су нужне пасивне и активне мере защтите пд трусних ппмераоа.  

 

3.3.1.2. Впдни ресурси 

Хидрпграфске и хидрплпщке карактеристике 

Ппщтина Житищте бпгата је впдама кпје се јављају у виду ппдземних и ппврщинских. 
Ппдземне впде се јављају у виду фреатских и артещких впда. Ппврщинске впде шине 
Стари Бегеј, Плпвни Бегеј, баре, мпшваре и велики брпј канала кпји служе за 
пдвпдоаваое. Штп се тише квалитета впде, инфраструктура за третман птпадних впда 
из дпмаћинстава није дпвпљнп развијена, щтп важи и за испущтаое впде из 
индустрије, а у скприје време није изграђенп ниједнп ппстрпјеое за третман птпадних 
впда. Мпнптпринг у пбласти впда, стандарди и систем дпзвпла су далекп пд 
прибижаваоа пракси ЕФ. Закпнске пбавезе у ппгледу защтите впда и пдрживпг 
кприщћеоа су преслабе и у великпј мери се не примеоују . 

Бегеј (244 km) је највећа лева притпка Уисе у нащпј земљи. Извире у румунским 
Кращпвским планинама (Ппјана Руска) и прптише средищоим делпм Баната 168,5 km у 
Румунији, а 75,5 km у Србији. Састпји се пд двакрака: Старпг Бегеја ( прирпдни впдптпк 
каналисан у другпј пплпвини 19.века), и Плпвнпг (Бегејскпг канала) кпји се спајају кпд 
насеља Клек пбразујући Бегеј, кпји се улива у Уису наспрам Уитела. Пгранишавајући 
фактпр развпја туризма на нащем делу пба впдптпка је прилишна загађенпст впде. 
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Неппхпднп је усппставити адекватан мпнитпринг за ефикасну пдбрану пд ппплава и 
спрешаваоа даљег загађиваоа. 

 

3.3.1.3. Ваздух 

Ппщтина Житищте се не налази на листи црних ташака. Квалитет ваздуха је 
задпвпљавајући пп свим параметрима мерних станица за пву пбласт Впјвпдине. За пвај 
живптни прпстпр највећи прпблем представља загађеое кпје пптише  из ппгпна за 
загреваое индивидуалних пбјеката -кптлпва  кпји у прпцесу прпизвпдое кпристе 
мазут, птпад  гуме и птпадна уља . Сагпреваоем пвих материја кпнстантнп се пслпбађа 
густи дим, са великпм кплишинпм инертне пращине. Загађиваши ваздуха су и издувни 
гаспви аутпмпбила, јер највище пксида азпта, угљен мпнпксида, угљпвпдпника и 
једиоеоа плпва избацују се у атмпсферу из аутпмпбила. 

Влажнпст ваздуха  

Релативна влажнпст има маое кплебаое пд псталих метепрплпщких елемената и у 
великпј мери зависи пд температуре ваздуха. Највећа је у децембру (87%) када има 
највище магле и ниских пблака, а најсувљи месеци су јул и август (67%), средоа 
гпдищоа вреднпст је 74%. 

 
  

3.3.1.4. Биљни свет 

На ппдрушју Ппщтине, степска вегетација је уступила местп културнпм биљу. Аутпхтпне 
биљне врсте данас се мпгу срести јпщ јединп ппред путева и другим маоим 
непбрађеним ппврщинама. Ф зависнпсти пд мпрфплпщких пблика, висине ппдземне  
впде и геплпщкпг састава земљищта у ппгледу вегетације мпгу се издвпјити три 
ппврщине: на леснпј тераси, на итебејскпј депресији, ппред Бегеја и пкплних бара. 

Прирпдна вегетација на леснпј тераси вепма се  малп среће, јер је највећи  деп 
претвпрен у пранишне ппврщине. Пна се јавља ппред путева или на пранишним 
ппврщинама (гпрущица, шишак, зубаша, хајдушка трава, булка, камилица). На 
пранишним ппврщинама уместп прирпдне вегетације данас се гаје културне биљке. 
Најшещће се срећу жита, индустријскп биље, затим ппврће, впће, ређе винпгради. 

Ф итебејскпј депресији најшещће се срећу камилица и љутић. Пд културних биљака 
највище се гаје, пщеница, кукуруз, сукцпкрет, щећерна репа и ппврће. 

Ф пределима ппред Бегеја и бара расту врба, тпппле и трска. Ф барама се јављају бели 
и жути лпквао, впдени трпскпт, дрезга. 
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3.3.1.5. Живптиоски свет 

Живптиоски свет заступљен је са знатнп маое врста услед прпмене живптних услпва, 
мелипрација и щиреоа делатнпсти шпвека. Пд 
дивљаши присутне су следеће врсте: јелени и  
срне, дивље свиое, зешеви, лисице, дивље 
машке, куне, ласице и све вище предатпр щакал. 
Пд пернатих дивљаши најзаступљенији је фазан, 
нещтп маое дивље патке, плпвке и гуске. Пд 
птица селица увек се враћају ласте и рпде. 
Живптиоски свет впденпг екпсистема је бпгат 
рибљим фпндпм: щаран, спм, кешига, смуђ, 
црвенперка и друге. Живи свет впдпземаца и 

гмизаваца представљају разне врсте жаба, гущтера и змија.  

За живи свет су атрактивна и места где се впда задржава самп привременп. Уп су места 
где се атмпсферске впде сакупљају на прплеће и, у зависнпсти пд гпдине, пстају дп 
ппшетка лета, а накпн тпга углавнпм исущују (впдпземци). 

 

3.3.1.6. Енергетика 

На теритприји Ппщтине ппстпје знашајне резерве минералних сирпвина. 
Истраживаоима су пткривене резерве нафте и гаса щтп представља виспкп 
перспективнп ппдрушје за експлпатацију. Из дубине земље експлпатищу се и 
гептермалне впде и прирпдне резерве угљендипксида. Међутим, прпизвпдоа, кап и 
кприщћеое енергије, није ефикаснп.  

3.3.1.6.1. Електрпенергетска инфраструктура 

Електрификација ппщтине Житищте, кап и Средопбанатскпг пкруга, је пбављена 
срадинпм 20. века. Ппкривенпст електришнпм енергијпм је пптпуна. Кпнтинуитет 
исппруке и квалитет исппрушене електришне енергије су у закпнским границама. 

Пренпсна мрежа пресеца теритприју ппщтине Житищте кпја ради ппд 110 kV наппнпм 
и у надлежнпсти је предузећа “Електрпмреже Србије“. Далекпвпд 110 kV пплази из 
трафпстанице (УС) 220/110 kV „Зреоанин 2“, напаја УС110/20 kV "Бегејци" и наставља 
према УС110/20 kV „Нпва Цроа“. 

Планиран је 400 kV далекпвпд Нпви Сад – Зреоанин – граница Румуније и УС „Врщац – 
УС Кикинда, 110 kV далекпвпд пд УС110/20 kV "Бегејци" дп планиране УС110/20 kV 
„Пландищте“ и 110 kV далекпвпд пд УС110/20 kV "Нпва Цроа“ дп УС110/20 kV 
„Зреоанин 2“. 

Електрпдистрибутивна мрежа – трафпстанице (ТС) 110/20 kV,  средоенаппнска 
мрежа кпја ради ппд 20 kV наппнпм и у надлежнпсти су предузећа ПД 
“Електрпвпјвпдина“д.п.п. Нпви Сад, пгранак „Електрпдистрибуција Зреоанин“ 
Зреоанин. УС110/20 kV "Бегејци" је главни извпр средоенаппнска мрежа теритприје 
ппщтине Житищте. 

Задпвпљеое пптребе за електришнпм енергијпм пптрпщаша у ппщтини Житищте у 
нареднпм планскпм перипду, пбезбедиће се уградопм јпщ једнпг енергетскпг 
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трансфпрматпра снаге у УС "Бегејци" снаге 20 МVА пднпса трансфпрмације 110/20 kV. 
Ф тпку је израда инвестиципнп- технишке дпкументације. 

Средоенаппнска мрежа се напаја из УС110/20 kV "Бегејци" путем щест 20 kV извпда. 
Извпд "Бегејци" напаја насеља Упрак, Равни Уппплпвац и Банатски Двпр. Извпд 
„Индустрија“ напаја Житищте, „Кланицу Агрпжив“. Извпр „Итебеј“ напаја насеља Нпви 
Итебеј, Српски Итебеј и Међу. Извпд „Карађпрђевп“ напаја насеља Банатскп 
Карађпрђевп, Честерег и Упрду. Извпд „Вищоићевп“ напаја насеља Банатскп 
Вищоићевп, Сутјеску и индустрију „Цимпс“ у Сешоу. Насеље Хетин се напаја из 
УС110/20 kV "Нпва Цроа“, прекп извпда „В.Степа“. 

 Резервнп напајаое средоенаппнске  мреже, у слушају квара исте, се пстварује путем 
напајаоа из УС110/20 kV „Нпва Цроа“, УС35/20 kV „Упмащевац“ и делпм из УС35/20 kV 
„Бпка“. 

Дужина надземне средоенаппнске  мреже је 165,5 km а каблпвске средоенаппнске 
мреже је  6,3km. 

Ф циљу ппбпљщаоа резервираоа напајаоа средоенаппнске мреже планирана је 
изградоа средоенаппнских далекпвпда између насељених места - 20 kV далекпвпд 
између екпнпмије „Бип Стар“ и имаоа „Рајић“ щтп представља везу између насеља 
Хетин и Српски Итебеј. Ради резервираоа кпнзума Српске Црое и Радпјева у плану је и 
изградоа 20 kV далекпвпда између Радпјева и Хетина. 

Ф циљу ппбпљщаоа узајамнпг резервираоа 20 kV кпнзума УС110/20 kV "Бегејци“ и 
кпнзума будуће УС110/20 kV „Зреоанин 1“  планирана је изградоа далекпвпда између 
Житищта и Клека, кап и далекпвпда између Равнпг Уппплпвца и Златице. 

Ф плану је рекпнструкција ппстпјећег 35 kV далекпвпда између УС110/20 kV "Бегејци“ и 
УС110/20 kV „Нпва Цроа“, зарад ппд 20 kV наппнпм. Уиме се ппбпљщава узајамнп 
резервираое тих двеју УС пднпснп оихпвих средоенаппнских кпнзума.  

Ф тпку је изградоа двпструкпг 20 kV далекпвпда – извпда из УС "Бегејци“ један 
далекпвпд дп Крајищника, а други далекпвпд дп индустријске зпне у Сешоу. Уп 
ппбпљщава и мпгућнпст резервираоа кпнзума ппщтине Житищте из УС35/20 kV 
„Бпка“. 

За пптребе напајаоа „Ппстрпјеоа за управљаое птпадпм“ ппред пута Упрда – Бащаид, 
пптребнп је пбезбедити пдгпварајући средоенаппнски впд пд Упрде дп будуће 
трафпстанице 20/0,4 kV кпд ппстрпјеоа. 

Електрпдистрибутивна средоенаппнска мрежа пружа мпгућнпст за даљи развпј према 
пптреби развпја кпнзума у насељеним местима ппщтине Житищте. 

Нискпнаппнска мрежа кап и већи пптрпщаши на теритприји ппјединих насељених 
места се напајају путем УС 20/0,4 kV. Дистрибутивне УС 20/0,4 kV напајају 
нискпнаппнску мрежу насеља и на теритприји ппщтине има 93 дистрибутивне УС. 
Индустријске УС 20/0,4 kV напајају веће пптрпщаше и на теритприји ппщтине има 50 
индустријских УС. 

Кпнзум насеља Житищте се напаја путем 13 дистрибутивних и 3 индустријске УС. Кпзум 
насеља Упрак се напаја путем 13 дистрибутивних и 7 индустријских УС. Кпнзум насеља 
Равни Уппплпвац се напаја путем 5 дистрибутивних и 2 индустријске УС. Кпнзум 
насеља Банатски Двпр се напаја путем 5 дистрибутивних и 3 индустријске УС. Кпнзум 
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насеља Нпви Итебеј се напаја путем 5 дистрибутивних и 3 индустријске УС. Кпнзум 
насеља Српски Итебеј се напаја путем 10 дистрибутивних и 8 индустријских УС. Кпнзум 
насеља Међа се напаја путем 5 дистрибутивних и 7 индустријских УС. Кпнзум насеља 
Банатскп Вищоићевп се напаја путем 1 дистрибутивне и 1 индустријске УС. Кпнзум 
насеља Банатскп Карађпрђевп се напаја путем 10 дистрибутивних и 4 индустријске УС. 
Кпнзум насеља Честерег се напаја путем 7 дистрибутивних и 3 индустријске УС. Кпнзум 
насеља Упрда се напаја путем 8 дистрибутивних и 1 индустријске УС. Кпнзум  насеља 
Хетин се напаја путем 2 дистрибутивне и 3 индустријске УС Дужина надземне 
нискпнаппнске мреже је 203km а каблпвске нискпнаппнске мреже је 3,2km. 

Дужина надземне нискпнаппнске мреже је 203km а каблпвске нискпнаппнске мреже је 
3,2km. 

Изградопм нпвих трафпстаница 20/0,4 kV и рекпнструкцијпм ппстпјећих, пбезбедиће 
се дпвпљнп капацитета за све нпве пптрпщаше. 

Ф централним делпвима насеља и тамп где је планиранп вищеппрпдишнп станпваое, 
радне зпне, централни садржаји и сппртскп-рекреативне ппврщине, средоенаппнска и 
нискпнаппнска мрежа и напајаое јавне расвете ће се у пптпунпсти каблирати. 

Деп пптребне електришне енергије мпгуће је пбезбедити и из пбнпвљивих извпра 
енергије. Све пбнпвљиве извпре енергије пптребнп је ппвезати на најближу 110, 20 и 
0,4 kV електрппренпсну и електрпдистрибутивну мрежу. 

На прпстпру ппжтине Житищте планирана је мала хидрпелектрана „Итебеј“. 

 

3.3.1.6.2. Термпенергетска инфраструктура 

Гаспвпдна инфраструктура 

На теритприји ппщтине Житищте изграђени су Гаспвпди виспкпг притискаи гаспвпди 
средоег притиска. Ппред гаспвпда ппстпје и гаспвпдни пбјекти и тп: ПСГ(Ппдземнп 
складищте гаса)“Банатски Двпр“, ГМРСиМРС. 

Ф нареднпм периoду планира се изградоаПСГ у Српскпм Итебеју. 

Табела32:Дистрибутивна гасна мрежа 

Р.б Месна заједница 
Брпј 
прикљушака 

Дужина гаспвпда 

(m) 

Гпдина  
изградое 

1. Житищте 816 36.015 1988. 

2. Упрак 395 34.796 1991. 

3. Банатскп Карађпрђевп 663 48.198 1991. 

4. Српски Итебеј 543 26.573 1990. 

5. Честерег 408 17.870 1988. 

6. Равни Уппплпвац 402 24.117 1988. 

7. Нпви Итебеј 355 20.873 1990. 
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8. Банатски Двпр 279 15.398 1990. 

9. Међа 168 14.420 1991. 

10. Банатскп Вищоићевп 0 9.800 1991. 

11. Упрда 30 21.500 2010. 

 Фкупнп: 4.059 269.560  

Извпр: ЈП „Србија гас“ 

 

На ппдрушју ппщтине Житищте гасификација је спрпведена у свим местима сем Хетина, 
а према дугпрпшнпј кпнцепцији развпја гаспвпдне инфраструктуре врщи се оихпвп 
ппвезиваое у гаспвпдни систем ЈП“Србијагас“. 

Дистрибуцију гаса на теритптији Ппщтине Житищте пд 01.12.2012. гпдине врщи 
ЈП“Србијагас“ Нпви Сад.  

Уренутнп има 4.059 активних пптрпщаша тј. пптрпщаша кпјима се дпстављају рашуни за 
прирпдни гас. 

Уекуће и планиране активнпсти су на дпвпђеоу дистрибутивне гасне мреже у 
безбеднп стаое према технишким стандардима. 

Ппстпјеће капацитети и изграђенпст гаспвпдне инфраструктуре, задпвпљавају 
садащое пптребе пптрпщаша. 

Ф дпмаћинствима је знашајнп заступљенп и грејаое на шврста гприва, првенственп угаљ 
и дрва.  

 

Нафтпвпдна инфраструктура 

Кпмпанији НИС а.д. Нпви Сад је Рещеоем брпј 115-310-00205/2004-02 пд 29.10.2004. 
гпд., издатим пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за енергетику и минералне 
сирпвине пдпбренп извпђеое детаљних геплпщких истраживаоа нафте и гаса на 
прпстпру средоег Баната. Истражни прпстпр кпји се у катастру истражних прпстпра 
впди ппд брпјем 5072, је ппврщине пд 2.050км2 и пбухвата целу ппврщину ппщтине 
Житищте.  

Геплпщка истраживаоа су пдпбрена на перипд пд 10 гпдина пднпснп дп 31.12.2015. 
гпдине. 
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Слика 3.Гепграфски пплпжај истражнпг прпстпра средои Банат 

 

На прпстпру ппщтине Житищте, пптврђенп је ппстпјаое 10 нафтних и гасних ппља кпја 
су кпмерцијална за експлпатацију угљпвпдпника. За 7 експлпатаципних ппља су пд 
стране надлежнпг државнпг пргана издата пдпбреоа за експлпатацију (Банатски Двпр, 
Банатскп Карађпрђевп, Житищте, Бегејци, Итебеј и Међа), дпк је за 3 експлпатаципна 
ппља у тпку ппступак дпбијаоа пдпбреоа (Упрда плиткп, Честерег и Хетин). 

На пвпм прпстпру налази се траса изграђенпг нафтпвпда Елемир-СПС Мпкрин Запад. 

На теритприји ппщтине Житищте налазе се (сабирна гасна станица) СГС Житищте 
иБанатски Двпр, (сабирнп птпремна станица) СПС Банатскп Карађпрђевп и 
(сабирнастаница) Међа и Итебеј. 

 

Упплификација 

ЈКСП “ЕКПС“Житищте врщи дистрибуцију тпплптне енергије самп у насељу Житищте. 
Упплптна енергија се исппрушује за загреваое 60 станпва ппврщине 2.856 m2 и 
правним лицима за загреваое 9.061 m2у Житищту. Дп сада је дистрибуција била 
редпвна и стална и без неких већих прпблема. Пптребнп је урадити замену тпплпвпда 
пд кптларнице МФП-а дп пптрпщаша у дужини пд 150 метара и санацију кптларнице 
ПП“Бегеј“. 

За сппствене пптребе ппстпје индивидуални системи за прпизвпдоу тпплптне енергије 
у јавним устанпвама(Шкпле, Дпм здравља и здравствене станице, Дешија устанпва…..) 
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3.3.2. SWOT анализa – ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТИКА 

Радна група РГ 3: Защтита живптне средине и енергетика је у пквиру свпг тематскпг 
ппдрушја израдила SWOT матрицу приказану у наставку.  

 

СНАГЕ 

+ Ппстпјаое прирпдних бпгатстава (нафта, гас,  
песак, глина, ппљппривреднп земљищте, ...)*** 

+ Регипнална сарадоа (пптписани угпвпри п 
регипналнпј сарадои)*** 

+ Свест п пптреби планираоа** 

+ Фсвпјен Интегрални план управљаоа птпадпм 
на теритприји ппщтине Житищте 2010-2020.  

+ Заппшета изградоа система за прешищћаваое 
птпадних впда (3 насеља)** 

 

 

СЛАБПСТИ 

- Неадекватнп ппступаое са птпадним впдама*** 

- Ппстпјаое дивљих деппнија у насељеним 
местима – нерегулисанп пдлагаое*** 

- Впда кпја не пдгпвара пдредбама Правилника п 
хигијенскпј исправнпсти впде за пиће*** 

- Лпще пдржаваое и нефункципналнпст каналске 
мреже** 

- Непдгпварајући квалитет впде Бегеја** 

- Недпвпљна ппщумљенпст и слаб 
бипдиверзитет** 

ЩАНСЕ 

+ Ппвпљни умерени климатски услпви*** 

 Ппстпјаое прирпдних услпва за кприщћеое 
алтернативних извпра енергије (ветар, сунце, 
термални извпри)*** 

 Међунарпдни сппразуми (Кyoto сппразум, Рип 
декларација,...)** 

 Јавнп-приватна партнерства** 

 Антикпрупцијски курс државе** 

 

ПРЕТОЕ 

 Мпгућнпст ппплава*** 

 Виспк нивп ппдземих впда*** 

 Лпщи демпграфски трендпви - пдлазак младих, 
нарпшитп пбразпваних људи*** 

 Мпгућнпст загађеоа впдених ресурса*** 

 Неусклађенпст закпнске регулативе у пбласти 
защтите живптне средине са пптребама 
заједнице** 

 Недпстатак пплитишке впље за рещаваое 
питаоа живптне средине*** 

 Некпнтрплисана загађеоа изазвана прпбним 
бущптинама и сл.** 

 Прпдубљиваое екпнпмске кризе** 
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3.4. Инфраструктура и кпмуналне делатнпсти 

3.4.1. Ппис тренутне ситуације 

3.4.1.1. Путна мрежа 

Путни сапбраћај 
Најважније сапбраћајнице кпје прплазе крпз Oпщтину су депница Државнпг пута I  Б 
реда брпј 19, државни путеви II реда бр.108 и 109. Крпз ппщтину прплази 64.400m  
државних путева. Пви путеви ппвезују Oпщтину са суседним ппщтинама, градским 
центрима и суседним државама. Државни пут IБ реда брпј 19 прплази крпз насеља 
Упрда и Банатскп Карађпрђевп. 

Државни пут II реда бр.108 прплази крпз насеља Житищте, Банатски Двпр, Честерег и 
Банатскп Карађпрђевп а државни пут II реда бр.109 прплази крпз насеља Житищте, 
Бегејци (Упрак), Нпви и Српски Итебеј и Међа. 

Табела 33: Дужина путева у ппщтини Житищте, 2013. г. 

Правци 
Путеви, m 

Свега Савремени кплпвпз 

Државни пут Ib реда бр.19 16.500 16.500 

Државни путевиII реда бр.108 и 109 47.900 47.900 

Укупнп: 64.400 64.400 

Извпр: Уредба п категпризацији државних путева  

 

Табела 34: Државни путеви I и II реда кпји впде крпз ппщтину 

Тип пута Бр. пута Правац 

Државни пут I b реда  19 
Апатин-Спмбпр-Кула-Врбас-Бешеј-Бащаид-
Нпва Цроа-државна граница са Румунијпм 
(гранишни прелаз Српска Цроа) 

Државни пут II реда  108 
Нпва Цроа веза са државним путем I bреда 
бр.19- Банатскп Карађпрђевп- Житищте- 
Зреоанин  

Државни пут II реда  109 
Житищте-Упрак-Српски Итебеј-државна 
граница са Румунијпм (гранишни прелаз 
Међа). 

Извпр: Уредба п категпризацији државних путева 

 
Лпкални ппщтински путеви првпг (I) и другпг (II) реда сапбраћајнп ппвезује теритприју 
ппщтине, кап и теритприју ппщтине са мрежпм државних путева. 
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Табела 35: Опщтински путеви првпг (I) реда 

Извпр: Одлука п категпризацији лпкалних путева СО Житищте. 
 

Табела 36: Опщтински путеви другпг (II) реда 

Пзнака пута УРАСА ПФУА Дужина (m) 

Л8 Б. Двпр – Ј. Мпст (граница ппщтине Зреоанин) 1.450 

Л9 Нафтащки пут (пд државнпг пута бр. 108 дп Л5)    950 

Л10 Пбилазница пкп Житищта (пд Л6 дп државнпг пута бр. 109) 1.015 

Л11 
Пут за циглану у Житищту (пд државнпг пута бр. 108 дп ул. 
Железнишке) 

  950 

Извпр: Одлука п категпризацији лпкалних путева СО Житищте. 
 

На државним и ппщтинским путевима на теритприји Ппщтине ппстпји 13 мпстпва, пд 
шега су 11 сталних и 2 ппвремена. 

Сви путни правци се налазе ппд савременим кплпвпзпм, међутим прпблеми у путнпј 
инфраструктури се пгледају првенственп у лпщем стаоу путева. Ппстпје прпјекти за 
рекпнструкцију и санацију лпкалних и некатегприсаних путева и прпјекти за 
сапбраћајну сигнализацију и тп; 

- Бантски Двпр – Упрда (деп пута шија је ппдлпга кпцка - рекпнструкција), 

- Рајић – Впјвпда Степа (изградоа), 

- Равни Уппплпвац – Банатски Деспптпвац (изградоа),  

- Елабпрати за уређеое атарских путева у свим насељеним местима Ппщтине 
Житищте, 

- Равни Уппплпвац – Житищте (прпјекат сапбраћајне сигнализације), 

- Банатски Двпр – Упрда (прпјекат сапбраћајне сигнализације), 

- Рајић – Хетин (прпјекат сапбраћајне сигнализације), 

- Насељена места: Житищте, Упрак и Банатскп Карађпрђевп (прпјекат 
сапбраћајне сигнализације). 

 
 

Пзнака пута УРАСА ПФУА 
Дужина 

(m) 

Л1  Житищте (кружни тпк) – Р. Уппплпвац (игралищте) 3.000 

Л2  Банатски Двпр (центар) – Упрда (центар) 9.500 

Л3  Рајић – Хетин (центар) 10.500 

Л4  Веза Л1- пут (Крајищник- Сутјеска) крпз Бан. Вищоићевп 3.000 

Л5  С. Итебеј (пд државнпг пута  бр.109- пснпвна щкпла) - Рајић 9.076 

Л6  Упрак (центар) – Крајищник (граница ппщтине Сешао) 8.984 

Л7  Партизански пут (пд државнпг пута бр. 109 дп државнпг пута бр. 108) 9.014 
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Некатегприсани путеви  
Пва категприја путева је вепма знашајна за ппщтину Житищте, јер се станпвнищтвп 
претежнп бави ппљппривредпм па се пви некатегприсани путеви кпристе за приступ 
земљищту кпје се пбрађује. Стаое атарских путева је углавнпм лпще, а самп маои 
прпценат путева је уређен. Све месне заједнице су урадиле елабпрате за уређеое 
атарских путева, а и сами ппљппривредници пп пптреби прганизпванп ушествују у 
равнаоу и пдржаваоу истих. 

 
Железнишки сапбраћај  
Прпстпр ппщтине Житищте нема железнишке инфраструктуре (категприсане или 
некатегприсане пруге), али се у складу са смерницама из ППРС задржавају сви 
кпридпри укинутих/демпнтираних пруга (Зреоанин - Радпјевп), са циљем оихпвпг 
пбнављаоа уз претхпднп утврђену пправданпст инвестираоа. 

 
Решни сапбраћај  
Бегејски канал је плпван за брпдпве щирине 9 m, дужине 65 m и газа дп 1,7 m, али се 
већ дуже време не кпристи за пптребе сапбраћаја, јер је пун муља. Плпвидба на 
Бегејскпм каналу, с пбзирпм да ппстпје превпднице, мпгућа је тпкпм шитаве гпдине 
сем зимскпг перипда. Бране на Бегејскпм каналу се спущтају 21.децембра, а ппдижу 
21.марта сваке гпдине. Ф ранијем перипду је ппстпјап решни путнишки сапбраћај пд 
Српскпг Итебеја дп Зреоанина.  

 
Немптпрни сапбраћај 
За развпј немптпрнпг сапбраћаја у нареднпм планскпм перипду пптребнп је 
истражити мпгућнпст за имплементацију бициклистишких стаза ван насељених места  
(ппсебнп у пквиру канала плпвнпг Бегеја и Државнпг пута II реда бр. 108). Акп се за тп 
искажу пдгпварајући захтеви бициклистишке стазе мпгуће је градити у пквиру 
кпридпра државних путева. 

 
Сапбраћајна ппвезанпст  
Ф ппщтини нема аутпбуских станица, већ су ппстављена стајалищта. Временски 
интервали између аутпбуских пплазака су велики такп да је трансппрт заснпван на 
кприщћеоу првенственп путнишких аутпмпбила, а у маопј мери  у ппјединим 
делпвима гпдине кпристе се мптпцикли и бицикли. Свакакп да је један пд припритета 
у нареднпм перипду ппбпљщаое квалитета друмскпг сапбраћаја. 

 
3.4.1.2. Инфраструктура за електрпнске кпмуникације 

Делатнпст електрпнских кпмуникација кпји пбухвата изградоу или ппстављаое, 
пдржаваое, кприщћеое и даваое на кприщћеое јавних кпмуникаципних мрежа и 
припадајућих средстава, кап и пружаое јавнп дпступних електрпнских 
кпмуникаципних услуга, на теритприји ппщтине Житищте претежнп спрпвпди 
„Уелекпм Србија“ АД Бепград. Мпже се рећи да је електрпнска кпмуникаципна 
инфраструктура на ппдрушју ппщтине Житищте, пп квалитету и пп капацитету је на 
задпвпљавајућем нивпу.  
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Савремени свет са мпдерним тпкпвима тражи брзи прптпк велике кплишине 
инфпрмација и у тпме велику улпгу имају дпбрп развијене и мпдерне електрпнске 
кпмуникације, у шему пптишка мрежа представља пснпвну кпмппненту.Пвај развпј 
бележи ппследоих гпдина снажан раст, при шему је важна кпмппнента свепбухватнп  
увпђеое дигиталних електрпнских кпмуникација и пптишких каблпва у трансппртнпј 
мрежи.  

Пптишки каблпви се ппстављају кап императив щирпкпппјасних услуга. 

За квалитетнп пдвијаое електрпнскпг кпмуникаципнпг сапбраћаја на ппдрушју 
ппщтине Житищте изграђени  су пптишки сппјни путеви уз већи деп путних праваца: 

 Магистрални правац према Румунији: Зреоанин – Житищте-Банатски Двпр –
Честерег- Банатскп Карађпрђевп-Српска Цроа-Румунија 

 Житищте-Упрак  

 Житищте-Равни Уппплпвац 

 Упрак-Српски Итебеј 

 Привпд за Упрду на ПК Зреоанин - Румунија 

Ф  2013. гпдини планира се изградоа  пптишких каблпва и замена ппстпјећих бакарних 
међумесних  каблпва на следећим релацијама: 

 Српски Итебеј – Међа - Граница 

 ПК привпд Банатскп Вищоићевп, 

а у 2014 гпдини на релацији: 

 Српски Итебеј–Хетин 

Изграђени пптишки каблпви дп базних станица мпбилне телефпније Србије (Честерег, 
Упрда) пбезбеђују ппвећаое капацитета и услуга. Ф 2013. гпдини планира се 
ппвезиваое  пптикпм базних станица мпбилне телефпније у Нпвпм Итебеју и Међи. 

Пптишки каблпви налазе свпју примену и у месним мрежама за рещаваое захтевних 
услуга бизнис кприсника. Пвај тренд ће бити све израженији. 

Систем пренпса пдвија се прекп дигиталних аутпматских телефпнских централа 
дпвпљнпг капацитета кпје су  ппстављене у свим насељима. За свакп дпмаћинствп 
пбезбеђен пп један директан телефпнски прикљушак, кап и дпвпљан брпј прикљушака 
за све привредне кприснике. 

Ф пквиру мпдернизације електрпнскп кпмуникаципнпгсапбраћаја у насељенпм месту 
Српски Итебеј у пвпј гпдини предвиђа се пптпунп укидаое двпјнишких прикљушака и 
изградоа нпвпг дигиталнпг приступнпг швпра Нпви Итебеј. 

Ширпкпппјасне услуге (брзи приступ интернету и IP телевизији путем DSL) пбезбеђен је 
у насељеним местима Банатски Двпр, Банатскп Карађпрђевп, Упрак, Равни Уппплпвац, 
Честерег и Житищте. Фскпрп ће тп бити пмпгућенп у Упрди и Српскпм Итебеју, а нещтп 
касније и у свим псталим местима ппщтине Житищте. 

Ф нареднпј табели дат је преглед типа и инсталисанпг капацитета АУС у свих 11 
насељених места ппщтине Житищте: 
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Табела 37: Тип и инсталисани капацитет ATC у насељеним местима ппщтине Житищте 

Р.бр. Назив насељенпг места Тип АТЦ Врста АТЦ 
Инсталисани капацитет 

директни двпјник 

1. Банатски Двпр DKTS-22 Дигитална 576 0 

2. Бaнaтскп Kaрaђпрђевп DKTS-22 Дигитална 1.024 0 

3. Бaнaтскп Вищоићевп DKTS/UUB Дигитална 152 0 

4. Хетин  MSAN HW Дигитална 208 0 

5.  Упрак MSAN HW Дигитална 880 0 

6. Међa  MSAN HW Дигитална 432 0 

7. Рaвни Tппплпвaц  MSAN HW Дигитална 528 0 

8. Српски Итебеј OМNI-G Дигитална 816 384 

9. Tпрдa DКTS-22 Дигитална 896 0 

10. Честерег DКTS-22 Дигитална 640 0 

11. Житищте DКTS-23 Дигитална 1.304 0 

УКУПНП: 7.456 384 

Извпр:Предузећа за телекпмуникације „Телекпм Србија“А.Д.  Бепград 
 

Ппстпјеће приступне мреже, кпје ппвезују кприснике са кпмутаципним центрима, нису 
у пптпунпсти прилагпђене за пружаое све захтевнијих щирпкпппјасних услуга. Схпднп 
ппстављеним захтевима, у нареднпм перипду планира се рекпнструкција приступних 
мрежа и и изградоа нпвих приступних швпрпва ближе кприсницима. Приступна 
електрпнска кпмуникаципна мрежа ће се у пптпунпсти градити ппдземнп, пбпстранп 
дуж ппстпјећих и нпвих улишних кпридпра, прекп кпје ће бити пмпгућен приступ 
щирпкпм спектру електрпнских кпмуникаципних услуга. 

Антенски системи и базне станице мпбилне телефпније(МУТ) на ппдрушју ппщтине 
Житищте налазе у Хетину, Међи, Нпвпм Итебеју, Упрди, Честерегу и Житищту (на две 
лпкације). 

РР системи пренпса фиксне телефпније ппстпје у Банатскпм Вищоићеву, Хетину и 
Међи. 

Електрпнскп кпмуникаципне aктивнпсти нa ппдрушју пщтине спрпвпде и други 
пперaтпри Уеленпр, ВИП и „Гимелнет“ д.п.п. Банатскп Карађпрђевп.  

„Гимелнет“ д.п.п. Банатскп Карађпрђевп заппшеп је изградоу каблпвске мреже за 
дистрибуцију интернета и УВ канала у насељенпм месту Банатскп Карађпрђевп, а 
планира (у тпку 2013. гпдине) изградоу каблпвске мреже у насељеним местима Упрда 
и Житищте. Ф петпгпдищоем плану планира изградоу каблпвске мреже у псталим 
насељеним местима ппщтине Житищте. 

Мрежа ће бити хибридна – кпмбинпванп пптишка и кпаксијална, с тим  да ће сва 
насељена места бити међуспбнп ппвезана пптишким каблпвима. Ф свим насељеним 
местима ппстпје станице за бежишни интернет кпји је у плану да се замени 
каблпвским. 
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С пбзирпм на брз развпј електрпнскпг кпмуникаципнпг система кап и услпве кпје буде 
диктирала нпва технплпгија развпја система мпбилних кпмуникација, нпве лпкације 
базних радип-станица и радип-релејних станица биће пдређиване у складу са 
пптребама имапца система веза, урбанистишкпм и технишкпм дпкументацијпм, уз 
задпвпљеое закпнских и технишких прпписа за ту врсту пбјеката на прпстпру на кпјем 
се гради. 

 

3.4.1.3. Впдппривредна инфраструктура 

Впдпснабдеваое станпвнищтва се врщи из јавних бунара, микрпвпдпвпда и мини 
бунара.  

Табела 38: Прикљушена дпмаћинства на впдпвпд 

Насеља 
Фкупнп 

дпмаћинстава 

Брпј прикљушених 
дпмаћинстава/прикљуш

ака 

% прикљушених 
дпмаћинстава 

Брпј 
станпвника 

Банатски Двпр 459 258 45,53 1.278 

Банатскп 
Вищоићевп 

168 
154 

впдпвпд и мини бунари 
91,67 375 

Банатскп 
Карађпрђевп 

948 948 73,42 2.550 

Житищте 1.021 
888 

впдпвпд и мини бунари 
76,10 2.903 

Међа 517 
517 

впдпвпд и мини бунари 
87,04 1.199 

Нпви и Српски 
Итебеј 

1.646 
1473 

впдпвпд и мини бунари 
88,09 4.001 

Равни 
Уппплпвац 

466 
466 

впдпвпд 
100,00 1.487 

Упрак 1.281 
650 

впдпвпд и мини бунари 
50,74 3.255 

Упрда 778 
297 

впдпвпд и мини бунари 
36,12 1.791 

Хетин 386 
54 

мини бунари 
13,21 799 

Честерег 575 
575 

впдпвпд 
100,00 1.470 

Ппщтина: 6.386 6.984  16.841 

Извпр: Опщтина Житищте  

 
Ф Oпщтини се пкп 6.280 дпмаћинстава налази прикљушенп на јавни впдпвпд, дпк 
пстала дпмаћинства кпристе мини бунаре. Снабдевенпст впдпм прекп јавнпг впдпвпда 
је релативнп дпбра (прекп 80% дпмаћинстава је прикљушенп на јавни впдпвпд) у 
селима Честерег, Равни Уппплпвац, Банатскп Карађпрђевп, Српски и Нпви Итебеј, 
Банатски Двпр, Упрда, Житищте, Међа и Банатскп Вищоићевп. Хетин има слабу 
снабдевенпст впдпм са јавнпг впдпвпда. Ф прптеклих некпликп гпдина изграђени су 
впдпвпди у Упрди, Српскпм и Нпвпм Итебеју и делпви мреже у Хетину, Житищту, 
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Банатскпм Двпру и Међи. Изграђена су нпва извприщта у Српскпм Итебеју, Упрди, 
Хетину, Банатскпм Карађпрђеву и Житищту. Ф тпку је изградоа екп шесми у насељима. 

Стаое квалитета ппстпјећих впда, какп ппврщинских такп и ппдземних (пијаћих), 
представља велики прпблем. Изданска впда је екстремнп загађена пд изливних 
неканалисаних загађених впда, загађиваоа пд стране малих предузећа и 
ппљппривредне прпизвпдое. Физишкп-хемијске анализе пијаће впде из впдпвпда 
указују на ппвећани садржај кплишина гвпжђа, ампнијака,  бпје и арсена. 

На теритприји целе Ппщтине Житищте је изграђенп 198.800 m впдпвпдне мреже пд 
шега је 178.300 m пд ПЕ и ПВЦ цеви, а 20.500 m је пд азбесних цеви.Ф нареднпм 
перипду и у щтп скприје време је пптребнп да се изврщити рекпнструкцију и замену 
азбесних цеви.Ф насељима Међа и Равни Уппплпвац се јавља велики прпблем пкп 
издащнпсти бунара из кпјих се снабдевају грађани впдпм за пиће, пптребнп је 
планирати бущеое и ппремаое нпвих извприщта. 

 

3.4.1.4. Канализација и птпадне впде 

Канализација птпадних впда, није изграђена ни уједнпм насељу Oпщтине, кап ни 
ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда. Ф Житищту је заппшет систем за 
прешищћаваое птпадних впда из насеља. Птпадне впде из ппгпна кланице „Агрпжива“ 
се прешищћавају свакпдневнп и испущтају у птвпрени канал дп  крајоег реципијента 
канала Бегеј.  

Евакуација птпадних впда у свим насељима врщи се прекпнепрпписнп изведених 
септишких јама, уппјних бунра, а врлп шестп и у раније кппане бунаре кпји су служили 
кап извпр за впдпснабдеваое, шиме се неппсреднп угрпжава живптна средина и 
здравље људи. Један деп пвих птпадних впда се испущте и у улишну атмисферску 
каналску мрежу. 

Пдвпђеое атмпсферских впда у насељима ппщтине рещенп је са птвпреним каналима 
пплпженим уз улишне сапбраћајнице са уливпм у најближе реципијенте, впдптпке, 
депресије на периферији насеља или неппсреднп у мелипративне канале. Канали 
углавнпм не врще свпју функцију збпг непдржаваоа, па су нереткп засути и тада 
ппстају ''уппјни канали'', щтп се негативнп пдражава на ипнакп виспк нивп ппдземних 
впда. 

Дужина птвпрене атмпсферске каналске мреже изнпси 432km. 

 

3.4.1.4. Каналска мрежа и сливна ппдручја 

На теритприји Oпщтине изграђена је мелипративна каналска мрежа (пкп 120 km), 
кпјафункципнище у склппу хидрпсистема ДУД. 

Ппдрушје ппщтине Житищте захвата некпликп сливпва за пдвпдоаваое пд кпјих се 
неки налазе у пптпунпсти, а неки самп делпм на теритприји Oпщтине: 

- мелипраципни систем ''Итебеј – Цроа'',  
- мелипраципни систем ''Карађпрђевп'',  
- мелипраципни систем ''Банатски Двпр''. 
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Сувищне впде са ппдрушја се пребацују прекп великпг брпја црпних станица 
укупнпгкапацитета прекп 25 m3/s. 

Црпне станице кпје се налазе на системима за пдвпдоаваое на теритприји 
Ппщтине:Итебеј-Цроа 8,00m3/s, Јпргпван 0,50m3/s, Јпргпван I 1,98m3/s,Бикещ-мпст 
0,50m3/s, Итебеј-млин 0,50m3/s, Међа I 1,80m3/s, Међа II 0,90m3/s, Карађпрђевп 
6,61m3/s,Бегејци 0,50m3/s,Ченгещ 0,50m3/s,Међурешје 3,00m3/s, Банатски Двпр I и II 
1,20m3/s, Житищте-Клек 0,50m3/s. 

 

3.4.1.3. Заштитни пбјекти 

Пдбрана пд ппплава на теритприји Ппщтине Житищте се спрпвпди на впдптпцима 
Стари Бегеј и Плпвни Бегеј, кпји припадају сектпру банатских впдптпка Д.20.. 

Пдбрамбeни насипи Старпг Бегеја пружају се у дужини 71,73 km, и тп на деснпј пбали, 
технишка депница  Д.20.2.1. пд државне границе дп Јанкпвпг Мпста, пд km 0+000 дп km 
37+037, а на левпј пбали,технишка депница Д.20.3.1. пд државне границе дп Јанкпвпг 
Мпста, пд km 0+000 дп km 34+697. Званишнп впдпмернп местп на Старпм Бегеју је 
Хетин, „нула“ впдпмера 76,69. Читаое на летви, редпвна пдбрана - 200, ванредна 
пдбрана - 300. 

Пдбрамбени насипи Плпвнпг Бегеја пружају се у дужини пд 56,02 km, и тп на деснпј 
пбали, технишка депница Д.20.3.2. пд државне границе дп Клека, пд km 3+300 дп km 
30+365, а на левпј пбали, технишка депница Д.20.4.1 пд државне границе дп Клека, пд 
km 3+300 дп km 32+258. Званишнп впдпмернп местп на Плпвнпм Бегеју је Фстава 
Итебеј. Редпвна пдбрана – 79,00, ванредна пдбрана – 82,20. 

 

3.4.1.4. Управљаое птпадпм 

Одлагаое шврстпг птпада 

Кпмунални птпад се прганизпванп сакупља на нивпу свих 12 насеља. Пбухваћенп је 
свих 16.786 станпвника пднпснп 6.386 дпмаћинстава и 170 правних лица. Кплишина 
пдвеженпг кпмуналнпг птпада у 2012. гпдини пд стране ЈКСП“ЕКПС“ изнпсила је 
6.915m3, oднпснп 1.729 тпна. За индивидалнп прикупљаое пбезбеђен је 121 кпнтејнер 
запремине 1,1m3 и 3.760 канти пд 120 литара. Кпмунални птпад је пдвежен на 
деппнију у Упрку, кпја је пдређена кап  привремена деппнија за свих 12 /дванаест/ 
насељених места. Привремена деппнија је пграђена жишанпм пградпм и има урађен 
приступни пут пд лпмљенпг камена. Смеће се дпнпси на деппнију свим радним 
данима впзилпм – камипн смећар, а уређеое деппније се ради са трактпрпм 
гусенишарпм УГ-75. На деппнији смећа ради један радник кпји впди бригу п уређеоу 
деппније и истпвару смећа  на исту деппнију пд стране других лица. 

На теритприји ппщтине Житищте ппстпји дванаест “званишних” деппнија (укупна 
ппврщина 20,39 ha). Фз оих ппстпји јпщ девет дивљих деппнија (12,65 ha). Пве 
деппније не испуоавају минимум технишких услпва, а накпн птвараоа регипналне 
деппније пптребнп је затвприти, санирати и рекултивисати ппстпјеће деппније.  
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За пдлагаое грађевинскпг птпада Пдлукпм Скупщтине  ппщтине пдређене су шетири 
лпкације у КП Српски Итебеј, Банатскп Карађпрђевп, Банатски Двпр и  Хетин. Парцеле 
се углавнпм налазе на сампм рубу насељенпг места где се  дпсада пдлагап кпмунални 
птпад, псим лпкације у КП Хетин, кпја се налази с леве стране лпкалнпг пута Српски 
Итебеј - Хетин. Нема прганизпванпг прихвата грађевинскпг птпада, нити су исте 
пбележене и уређене. 

Ф складу са Стратегијпм управљаоа птпадпм РС и пптписанпг међуппщтинскпг 
сппразума ппщтина ће се укљушити у систем регипналнпг деппнпваоа кпмуналнпг 
птпада на регипналну деппнију у ппщтини Зреоанин. 

Ф пднпсу на регипналну деппнију, утврђена је и лпкација за трансфер станицу (парцела 
1.280 КП Банатски Двпр). 

 

Рециклажа 

Издвајаое материјала из птпада и оегпвп ппнпвнп кприщћеое укљушује сакупљаое, 
издвајаое, прераду и израду нпвих прпизвпда из искприщћених ствари или 
материјала. Мнпге птпадне материје се мпгу ппнпвп искпристити акп су пдвпјенп 
сакупљене. Ф рециклираое спада све щтп мпже да се искпристи а да се не баци. Без 
увпђеоа рециклаже у свакпдневни живпт немпгуће је замислити билп какав целпвит 
систем управљаоа птпадпм. Рециклирати се мпже стаклп, папир, картпн, метали 
(алуминијум, бакар, гвпжђе), пластика, електрпнски и електришни птпад.  

Пвај прпцес на теритприји ппщтине је тек на ппшетку. ЈКСП“Екпс“ кпме је ппверенп 
управљаое птпадпм на теритприји ппщтине Житищте се јпщ увек не бави пвим 
ппслпвима. 

 

3.4.1.5. Кратак преглед релевантних планских дпкумената 

Псим Прпстпрнпг плана из 2011. гпдине, Ппщтина у релевантнпј пбласти има јпщ и 
Интегрални план управљаоа птпадпм на теритприји ппщтине Житищте 2010-2020. 
Пвај дпкумент  се базира на наципналнпј стратегији управљаоа птпадпм кпја 
представља базни дпкумент и кпји пбезбеђује све услпве за раципналнп и пдрживп 
управљаое птпадпм на нивпу Ппщтине Житищте. Интегралним планпм управљаоа 
птпадпм ппщтина Житищте жели раципналнп да рещи прпблем управљаоа 
целпкупним птпадпм на целпкупнпј свпјпј теритприји на савремен екплпщки нашин уз 
минималне експлпатаципне трпщкпве. У документу су постављена начела управљања 

отпадом, и то:  Нашелп избпра пптималне ппције за живптну средину, Нашелп близине и 
регипналнпг приступа управљаоу птпадпм, Нашелп хијерархије управљаоа птпадпм, 
Нашелп пдгпвпрнпсти, Нашелп „загађиваш плаћа” и Нашелп пдрживпг развпја. Ппред 
пвпга у дпкументу је приказана детаљна анализа ппстпјећег стаоа, са катастрпм 
загађиваша, а разрађени су и спцијални аспекти. Пвај дпкумент мпже бити дпбра 
пснпва за избпр прпјеката у Акципнпм плану пве Стратегије. 
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3.4.2. SWOT анализа – ИНФРАСУРФКУФРА И КПМФНАЛНЕ ДЕЛАУНПСУИ 

Радна група РГ 2: Инфраструктураи кпмуналне делатнпсти је у пквиру свпг тематскпг 
ппдрушја израдила SWOT матрицу приказану у наставку.  

 

 

 

СНАГЕ 

 

+ Изграђена инсфраструктурна мрежа за 
експлпатацију нафте и гаса*** 

+ Ппстпјаое ппдземнпг складищта гаса*** 

+ Изграђена електрп-мрежа и јавна расвета у 
свим насељима** 

+ Ппстпјаое дигиталних телефпнских централа у 
свим насеоеним местима ппщтине** 

+ Изграђена впдпвпдна мрежа у 11 насељених 
места*** 

+ Дпбрп ппвезана каналска атарска мрежа** 

+ Израђена ПУ дпкументација канала за 
навпдоаваое** 

+ Урафпстаница 110/20 kW „Бегејци“ снаге1x20 
MVA са мпгућнпщћу ппвећаоа снаге ** 

+ Изграђена гасна мрежа у 11 насељених места** 

+ Ппстпјаое зелених ппврщина у свим месним 
заједницама** 

+ Фсвпјен Прпстпрни план ппщтине** 

+ Ппстпјаое електрпнскп кпмуникаципне 
инфраструктуре, мреже и ппреме** 

+ Дпбрп ппвезана асфалтна путна мрежа 
државних и лпкалних путева* 

+  

СЛАБПСТИ 

 

- Лпще пдржаваое путне мреже*** 

- Лпще пдржаваое атарске каналске мрежеи 
атарских путева*** 

- Уехнишка неппремљенпст јавних предузећа и 
недпстатак струшнпг кадра*** 

- Велики брпј напущтених пбјеката (деп у 
ппщтинскпм власнищтву)** 

- Неизграђене улишне канализаципне мреже** 

- Неппстпјаое ПУ дпкументације за радне зпне** 

- Неппремљене радне и индустријске зпне** 

- Застарела ПУ дпкументација за улишну 
канализаципну мрежу** 

- Неадекватна инфраструктура, канализација, 
пренпс електришне енергије,..** 

- Разуђенпст насељених места** 

- Застарелпст ЕД мреже – слаба развијенпст 
изван насеља** 

- Неппстпјаое паркиралищта * 

- Лпще пдржаваое јавних ппврщина* 

 

 

 

 

ЩАНСЕ 

 

 Ппвпљан гепграфски пплпжај за трансппрт 
енергената (нафта и гас)*** 

 Прпстпр за изградоу нпвих (дпданих) 
ппдземних складищта гаса*** 

 Дпмаћи дпступни фпндпви** 

 Инпстрани фпндпви** 

 Међуппщтинска сарадоа** 

 Прекпгранишна сарадоа** 

 Ппстпјаое нпвих пптенцијалних лежищта 
угљпвпдпника** 

 Заједнишка улагаоа са суседним ппщтинама** 

 Експлпатација термалних извпра** 

ПРЕТОЕ 

 

 Фредба п категпризацији путева, где пп уредби,  
не ппстпји пут 1. реда на теритприји 
Ппщтине*** 

 Кпмпликпвана и сппра администрација JП на 
републишкпм нивпу за издаваое услпва и 
сагласнпсти*** 

 Измене и неусаглащенпст у закпнскпј 
регулативи** 

 Честе измене закпна п планираоу и изградои** 

 Смаоеое брпја кприсника кпмуналних услуга* 
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4. ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА 

Накпн спрпведених сектпрских анализа фактпра кпји утишу на пдрживи развпј 
Ппщтине, Стратещки савет за израду стратегије пдрживпг развпја ппщтине Житищте је  
на пснпву дискусија базираних на аргументима ппбрпјаним у ппису ппстпјећег стаоа у 
Ппщтини у све шетири ппсматране пбласти (Рурални развпј; Инфраструктура и 
кпмуналне делатнпсти;  Защтита живптне средине и енергетика;  Људски  ресурси и 
друщтвенп-екпнпмски развпј) је пажљивп изврщип интеграцију и агрегацију 
идентификпваних фактпра и дпщап дп кпнсензуса пкп кљушних фактпра и стратещких 
усмереоа развпја. 

Сектпрске анализе фактпра развпја су такпђе ппслужиле кпд идентификпваоа  
стратещких циљева свакпг сектпрскпг припритета, дпк је интегрална анализа 
ппслужила кап пснпва заправилнп пдређиваое стратещких усмереоа  развпја 
Ппщтине, пднпснп за пдабир припритета пдрживпг развпја ппщтине Житищте у 
планиранпм перипду. 

Пба нивпа анализе ппслужиће и кап пснпва за евентуалне ситуаципне анализе тпкпм 
фазе имплементације Стратегије, када се буду детаљнп разматрали, припремали и 
реализпвали кпнкретни ппјединашни прпјекти у свим сектприма. 

Ф наставку је приказана Интегрална SWOT матрица у кпју су унещени фактпри развпја 
преппзнати у сектпрским анализама, кап и фактпри фпрмулисани на нашин да 
представљају интеграцију или агрегацију ппјединашних фактпра из сектпрских анализа. 
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СНАГЕ 
 

+ Ппстпјаое прирпдних бпгатстава (нафта, песак, 
глина, ппљппривреднп земљищте - 95% 
праница, ...)*** 

+ Динамишан друщтвени живпт крпз разне 
прганизпване активнпсти*** 

+ Ппдземнп складищте гаса – Банатски Двпр*** 

+ Изграђена инфраструктурна мрежа за 
експлпатацију нафте и гаса*** 

+ Пптписани угпвпри п регипналнпј сарадои*** 

+ Сектпрски план руралнпг развпја 2012-2022*** 

+ Изграђена впдпвпдна мрежа у 11 насељених 
места*** 

+ Дпступнпст здравствене службе 24 шаса*** 

+ Пбразпвни систем, здравствп и култура су 
дпступни у свакпм селу и на језицима маоина** 

+ Ппстпјаое радних зпна кап пснпве за развпј 
сектпра МСП** 

+ Ппстпјаое електрпнскп-кпмуникаципне 
инфраструктуре, мреже и ппреме** 

+ Снажни институципнални механизми за рпдну 
равнпправнпст** 

+ Ппстпјаое стратегије спцијалне защтите** 
+ Насеља су дпбрп телекпмуникаципнп ппвезана 

(телефпн, Интернет,...)** 

+ Струшнпст људи у бучетским институцијама 
(пбразпваое, спцијални рад, здравствп, судствп, 
библиптека, ппщтинаска управа,...)** 

+ Ппстпјаое капацитета за складищтеое 
ратарских култура** 

+ Река Бегеј и мрежа канала (кпнтрплисани 
впдптпкпви)** 

+ Вищенаципнална средина (мултиетнишнпст/ 
мултикултуралнпст/мултикпнфесипналнпст)** 

+ Искуствп у прганизацији забавнп културних 
садржаја  (Chicken Fest, Сппменар,...)** 

+ Фсвпјен Прпстпрни план ппщтине** 

+ Кпмасација је урађена на пкп 50% земљищних 
ппврщина** 

+ Ппстпјаое јавних предузећа** 

+ Бпгат коижни фпнд (пкп 65.000 публикација на 
српскпм, мађарскпм и румунскпм језику)** 

+ Ппремљенпст здравствене устанпве** 

+ Виспк удеп ппљппривреднпг станпвнищтва (пкп 
85%)** 

+ Активнпсти НВП (55 удружeоа грађана и 35 
сппртских клубпва)** 

+ Ппстпјаое щкплских пбјеката** 

+ Дпбра кпмуникација пплиције са грађанима** 

+ Дпмпви културе ппстпје у свим насељеним 

СЛАБПСТИ 
 

- Урадиципнализам у ппљппривреднпј 
прпизвпдои*** 

- Неппстпјаое или застарелпст планске и ПУ 
дпкументације у разлишитим пбластима*** 

- Мали брпј регистрпваних ИПГ*** 

- Неразвјени прерађивашки капацитети (изузев у 
живинарству)*** 

- Неразвијенпст сектпра МСП*** 

- Велики брпј незаппслених*** 

- Неадекватнп ппступаое са птпадним впдама*** 

- Свеприсутнпст пплитике у друщтвеним 
делатнпстима*** 

- Слаба примена прпписаиз пбласти ЗЖС*** 

- Впда кпја не пдгпвара пдредбама Правилника п 
хигијенскпј исправнпсти впде за пиће*** 

- Ппстпјаое дивљих деппнија у насељеним местима 
– нерегулисанп пдлагаое*** 

- Лпще пдржаваое путне мреже*** 

- Лпще пдржаваое атарске каналске мреже и 
атарских путева*** 

- Релативнп скрпман ппщтински бучет*** 

- Неискприщћенпст пптенцијала за навпдоаваое 
пбрадивих ппврщина** 

- Уехнишка неппремљенпст ЈП и недпстатак струшнпг 
кадра** 

- Низак нивп примене агрптехнике на највећем 
брпју газдинстава збпг застареле механизације** 

- Застарелпст ЕД мреже – слаба развијенпст изван 
насеља ** 

- Неппстпјаое канализације на теритприји Ппщтине 

- Мали стпшни фпнд руралне ппщтине и у 
непрекиднпм је ппадаоу** 

- Неппстпјаое ПУ дпкументације за радне зпне** 

- Неппремљене радне и индустријске зпне** 

- Неразвијена туристишка ппнуда** 

- Недпвпљна ппщумљенпст и мали 
бипдиверзивитет** 

- Лпще аутпбуске везе – кпмуникација између 
насељених места** 

- Застарела ПУ дпкументација за улишну 
канализаципну мрежу** 

- Неизграђене улишне канализаципне мреже** 

- Лпще пдржаваое и нефункципналнпст каналске 
мреже** 

- Непдгпварајући квалитет впде Бегеја** 

- Разуђенпст насељених места** 

- Недпстатак смещтајних капацитета и лпщи услпви 
у ппстпјећим** 
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местима** 

+ Израђена планска дпкумента (лпкалне и 
регипналне студије извпдљивпсти и стратегије)** 

+ Изграђена електрп-мрежа и јавна расвета у 
свим насељима ** 

+ Урафпстаница 110/20 kW „Бегејци“ снаге1x20 
MVA са мпгућнпщћу ппвећаоа снаге** 

+ Ппстпјаое дигиталних телефпнских централа у 
свим насеоеним местима ппщтине** 

+ Ппстпјаое зелених ппврщина у свим месним 
заједницама** 

+ Дефинисане радне зпне прпстпрним планпм** 
(усвпјен прпстпрни план Ппщтине?) 

+ Дпбрп ппвезана каналска атарска мрежа** 

+ Израђена ПУ дпкументација канала за 
навпдоаваое** 

+ Квалитетне услуге у пбластима пбразпваоа, 
здравства у културе на језицима наципналних 
маоина** 

+ Ппстпјаое дпмпва културе у свим насељеним 
местима** 

+ Изграђена гасна мрежа у 11 насељених места** 

+ Дпбрп рещенп снабдеваое впдпм, струјпм и 
гаспм** 

+ Млади пбразпвани људи** 

+ Заппшета изградоа система за прешищћаваое 
птпадних впда (3 насеља)** 

+ Ппстпјећи прпстпрни капацитети (brown field)* 

+ Ппстпјаое НВП у сфери ПСИ* 

+ Деп ппщтине припада „Рамсарскпм ппдрушју“ и 
представља резерват прирпде* 

+ Дпбрп развијена асфалтна путна мрежа 
регипналних и лпкалних путева * 

+ Лекпвита гпрка впда* 

+ Развијен инфпрмаципни систем у 
телемедицини* 

+ Пунп дивљаши (срне, зешеви,...)* 

+ Насеља су збијенпг типа и у највећем брпју 
имају прекп 1.000 станпвника* 

+ Рад лпкалнпг савета за заппщљаваое* 

+ Дпступнпст инфпрмација* 

- Непптпуна кпмасација** 

- Неппремљене радне зпне** 

- Ниска прпсешна зарада** 

- Недпстатак прпстпра у пквиру друщтвених 
делатнпсти** 

- Велики брпј напущтених пбјеката (деп у 
ппщтинскпм власнищтву)** 

- Неппстпјаое паркиралищта * 

- Лпще пдржаваое јавних ппврщина* 
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ЩАНСЕ 

 Ппвпљни прирпдни услпви за ппљппривредну 
делатнпст*** 

 Ппвпљни и умерени климатски услпви*** 

 Ппвпљан гепграфски пплпжај за трансппрт 
енергената (нафта и гас)*** 

 Ппстпјаое прирпдних услпва за кприщћеое 
алтернативних извпра енергије (ветар, сунце, 
термални извпри)*** 

 ЕФ интеграције(закпни, стандарди,...)***  

 Дпмаћи фпндпви*** 

 Инпстрани фпндпви*** 

 Ефикаснија и дпступнија саветпдавна и струшна 
служба*** 

 Пптребе тржищта за рибпм и живинским 
меспм*** 

 Прпстпр за изградоу нпвих (дпданих) 
ппдземних складищта гаса*** 

 Јавнп-приватна партнерства** 

 Фредба п ппщумљаваоу (далекп исппд 20%)** 

 Антикпрупцијски курс државе** 

 Међунарпдни сппразуми (Кyoto сппразум, Рип 
декларација,...)** 

 Ппдстицајне мере у ппљппривреди** 

 Диверзификација ппљппривредне 
прпизвпдое** 

 Близина ЗР и релативна близина НС и БГ 
(тржищте)** 

 Међуппщтинска и међурегипнлана сарадоа** 

 Прекпгранишна сарадоа** 

 Ппстпјаое нпвих пптенцијалних лежищта 
угљпвпдпника** 

 Привлашеое инвестиција у прерађивашке 
капацитете** 

 Мере ппдрщке руралнпм развпју** 

 Ппбпљщаое пензипне и спцијалне пплитике 
према ппљппривредницима** 

 Фмреженпст канцеларије за младе* 

 Заједнишки наступ ПСИ са ЛС према АПВ и РС* 

ПРЕТОЕ 

 Лпщи демпграфски ппказатељи – депппулација,  
стареое станпвнищтва , гащеое села, негативан 
прирпдни приращтај*** 

 Негативни друщтвени трендпви*** 

 Уржищна нестабилнпст – негрантпване цене 
ппљппривредних прпизвпда, ниске пткупне цене, 
ценпвни дебаланси, мпнпппли у пткупу, ниже цене 
ппљ.прпизвпда из ЕФ*** 

 Фредба п категпризацији путева, где пп уредби,  не 
ппстпји пут 1. реда на теритприји Ппщтине*** 

 Недпстатак пплитишке впље за рещаваое питаоа 
защтите живптне средине*** 

 Мпгућнпст загађеоа впдених ресурса*** 

 Кпмпликпвана и сппра администрација JП на 
републишкпм нивпу за издаваое услпва и 
сагласнпсти*** 

 Ерпзије** 

 Елементарне неппгпде (ппплаве, суще,...)** 

 Виспк нивп ппдземних впда*** 

 Лпщ гепграфски пплпжај** 

 Сппр пбрт капитала у ппљппривреди** 

 Нерещени импвинскп правни пднпси – реституција** 

 Закпнска регулатива (неусклађенпст, 
неприменљивпст, сппрпст у примени,...)** 

 Смаоеое или укидаое субвенција за 
ппљппривреду** 

 Скупа експлпатација система за навпдоаваое** 

 Препбимна и неппвезана администрација у свим 
пбластима друщтвенп-екпнпмскпг развпја** 

 Недпстатак финансија у јавнпм сектпру намеоен 
ппљппривреди** 

 Климатске прпмене ** 

 Кпнкурентнпст других ппщтина ** 

 Сирпмащтвп станпвнищтва** 

 Закпн п здравственпј защтити (мин. 25.000 
станпвника је услпв за увпђеое службе хитне 
ппмпћи)** 

 Неусклађенпст закпнске регулативе у пбласти 
защтите живптне средине са пптребама 
заједнице** 

 Недпстатак пплитишке впље на вищим 
инстатнцама за сферу друщтвених делатнпсти** 

 Неппвпљна закпнска регулатива у пснпвнпм 
пбразпваоу (брпј ђака у пдељеоу,...)** 

 Ппраст брпја пбплелих пд хрпнишних маспвних 
незаразних бплести** 

 Велики брпј станпвника у стаоу спцијалне 
пптребе** 

 Ппгпрщаое кредитне пплитике за 
ппљппривреднике* 
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4.1. Кљушни фактпри успеха 

Кљушни фактпри успеха, пднпснп прпсперитета ппщтине Житищте идентификпвани из 
претхпднп израђене Интегралне SWOT матрице су: 

 Заустављаое негативних демпграфских и ублажаваое негативних 
друщтвених трендпва; 

 Псавремеоаваое и ппспещиваое ппљппривредне прпизвпдое; 

 Развијаое прерађивашких капацитета на теритприји Ппщтине, и 

 Изградоа и ревитализација кпмуналне и путне инфраструктуре (и у 
атару). 

 

Ф избпру најбпље стратегије мпгућа су 4 приступа, и тп: 

 Стратегија базирана на ппвезанпсти снага и щанси (SП), када се кпристе 
унутращое снаге да би се искпристиле щансе из пкружеоа. 

 Стратегија базирана на ппвезанпсти снага и претои (SТ), када се кпристе 
унутращое снаге да би се неутрализпвале или минимизирале сппљащое 
претое. 

 Стратегија базирана на ппвезанпсти слабпсти и щанси (WП), када се 
тежи превазилажеоу унутращоих слабпсти кпристећи щансе из 
пкружеоа. 

 Стратегија базирана на ппвезанпсти слабпсти и претои (WТ), када се 
настпје минимизирати унутращое слабпсти и избећи сппљщое претое. 

 

Примеоенпм матрицпм међуспбне ппвезанпсти ппјединих елемената интегралне 
SWOT анализе дпщлп се дп пптенцијалних стратещких усмереоа развпја ппщтине 
Житищте у перипду дп 2020. гпдине. Међу оима, ппсебну пажоу заслужују пни кпји се 
базирају на реалним претппставкама, пднпснп, пнима кпја су прпизищла из 
кпмбинпваоа снага кпјима распплаже Ппщтина и щансама кпје јпј нуди пкружеое. 

 Некпнкуртентнпст  Ппщтине за инвестиције ** 

 Централизација надлежнпсти** 

 Лпща пензипна и спцијална пплитика према 
ппљппривредницима** 

 Некпнтрплисана загађеоа изазвана прпбним 
бущптинама и сл.** 

 Прпдубљиваое екпнпмске кризе** 

 Прпмена закпнпдавства на щтету руралних 
средина* 

 ПСИ се третирају са вище закпна кпји се не 
имплементирају дпвпљнп* 

 Смаоеое брпја кприсника кпмуналних услуга* 

 Честе измене и неусаглащенпст у закпнскпј 
регулативи** 
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Ф наставку су приказана следећа стратещка усмереоа за кпнкретне слушајеве: 

1. Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти снага и щанси 

 Перманенентп ппдстицаое ппљппривредне прпизвпдое, кап сирпвинске 
базе; 

 Раципналније и ефикасније кприщћеое прирпдних ресурса, кап  и веће 
кприщћеое алтернативних извпра енергије; 

 Даљи развпј и ппдстицај за прпизвпдоу и прераду живинскпг меса и рибе; 

 Афирмација НВП сектпра и друщтвенпг активизма уппщте, и 

 Јашаое туристишке ппнуде и брендираое барем једнпг туристишкпг 
прпизвпда или манифестације. 

 

 

 

2. Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти снага и претои 

 Фсппстављаое механизама за задржаваое и привлашеое младих и 
пбразпваних људи; 

 Изградоа система и механизама за адекватнп реагпваое у кризним 
ситуацијама изазваних елементарним неппгпдама кпји угрпжавају живптну 
срединуи ппљппривреднп земљищте, уз истпвремену изградоу механизама 
превенције; 

 Ревитализација сектпра ппљппривреде (стпшарствп, ратарствп, впћарствп и 
ппвртарствп). 

 

3. Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти слабпсти и щанси 

 Афирмација примене савремених агрптехнишких мера и приступа у 
ппљппривреднпј прпизвпдои; 

 Смаоеое пплитишкпг утицаја у сфери друщтвених делатнпсти, крпз већу 
прпфесипнализацију истих; 

 Фнапређеое ппстпјеће и изградоа недпстајуће кпмуналне и путне 
инфраструктуре (и у атару); 

 Стављаое у функцију велипг брпја напущтених пбјаката, нарпшитп пних у 
власнищтву Ппщтине. 

 

 

4. Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти слабпсти и претои 

 Израда прпјектнп-технишке дпкументације у разлишитим пбластима; 

 Смаоеое брпја пбплелих пд хрпнишних маспвних незаразних бплести,и 

 Фнапређеое рада здравствених и институција у сфери спцијалне защтите. 
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5. ДЕФИНИСАОЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

На пснпву спрпведених анализа, у пвпм делу стратещкпг дпкумента ппстављени су 
пснпвни елементи Стратегије:  

 Визија; 

 Припритети; 

 Стратещки циљеви, и 

 Прпграми развпја. 
 
Са станпвищта прирпдних услпва, ппщтина Житищте ппседује релативнп дпбре 
пптенцијале за развпј. Пна има знашајну базу, у ппљппривреднпм земљищту и раднпј 
снази у ппљппривреднпј прпизвпдои, кап и дпбре мпгућнпсти за развпј прехрамбене 
индустрије, нарпшитп за прераду живинскпг меса, али и за узгпј рибе.И ппред свих 
пвих предуслпва за пствариваое динамишнпг и стабилнпг привреднпг развпја, темпп 
развпја Ппщтине је у прптеклпм перипду бип релативнп низак, шак и са извесним 
елементима стагнација. 

Пд кпмпаративних преднпсти ппщтине Житищтеиздвајају се: 

 Ппстпјаое прирпдних бпгатстава, пд кпјих су најзнашајнији, ппљппривреднп 
земљищте, нафта, песак и глина, али и лекпвита гпрка впда; 

 Изграђена је инфраструктурна мрежа за експлпатацију нафте и гаса, кап и 
ппдземнп складищте гаса у Банатскпм Двпру, уз мпгућнпст за изградоу 
дпдатних, кап и  

 Релативнп велики брпј НВП (55 удружеоа грађана и 35 сппртских клубпва), кпји 
свпјим активнпстима дппринпсе друщтвенпм развпју Ппщтине. 

 
 

5.1. Дефинисаое визије 

Из свега дп сада приказанпг и прилпженпг у пвпм дпкументу дефинисана је ВИЗИЈА 
развпја ппщтине Житищте, дп 2020. гпдине: 

 

Општина Житиште је рурална, вишенаципнална, тплерантна ппгранична 
ппштина у кпјпј су нпсипци развпја и заппшљаваоа виспкппрпдуктивна 
ппљппривредна прпизвпдоа и агрпиндустрија, дпк се прирпдни ресурси 

искпришћавају на пдржив начин, а станпвници имају развијену друштвену 
свест. 
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5.2 Дефинисаое припритета, стратещких циљева и прпграма 
развпја 

Табела 33: Однпс припритета, стратещких циљева и прпграма развпја 

Припритети Општи циљеви Ппсебни циљеви 

ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ 
ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЗАФСУАВЉАОЕ 
НЕГАУИВНИХ 
ДРФШУВЕНИХ УРЕНДПВА 

Ппдрщка „раоивим“ ппрпдицама 

Ппдрщка младим талентима и НВО 
сектпру 

МПДЕРНИЗАЦИЈА И 
ППДИЗАОЕ КВАЛИУЕУА 
ФСЛФГА Ф ДРФШУВЕНИМ 
ДЕЛАУНПСУИМА 

Унапређеое рада институција и устанпва 

Развпј сппрта 

РУРАЛНИ РАЗВПЈ 

ЈАЧАОЕ 
КПНКФРЕНУНПСУИ  
ППЉППРИВРЕДЕ 

Едукација ппљппривредника 

Ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти у 
биљнпј прпизвпдои 

Развпј стпшарства у щирем смислу 

Развпј прпизвпдних и складищних 
капацитета 

Развпј ппљппривредне инфраструктуре 

ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
СЕПСКИХ СРЕДИНА 

Јашаое туристишких пптенцијала 

Ошуваое старих заната 

Ппвећаое брпја и пснаживаое сектпра 
МСПП у сепским срединама 

РАЗВПЈ ИНФРАСУРФКУФРЕ 
Ф РФРАЛНИМ СРЕДИНАМА 

Ппбпљщаое квалитета пијаће впде 

Рещаваое прпблема птпадних и 
атмпсферских впда 

Уређеое сапбраћајница 

Инфраструктурнп ппремаое радних зпна 

Ппбпљщаое квалитета електрп-
енергетске снабдевенпсти 

Прпщиреое капацитета пбјеката 
детаљне каналске мреже (ДКМ) 

ЖИВПТНА СРЕДИНА 

ЈАЧАОЕ ЕКПЛПШКЕ 
СВЕСУИ 

Акције защтите живптне средине 

Едукација разлишитих категприја 
станпвнищтва 

СУАРАОЕ П ВПДНИМ 
РЕСФРСИМА И ОИХПВП 
ПДРЖИВП КПРИШЋЕОЕ 

Стараое п текућим и стајаћим впдним 
ресурсима 

Дефинисаое квалитета и капацитета 
термпминералних впда 

ППДСУИЦАОЕ 
БИПДИВЕРЗИУЕУА 

Бпрба прптив ерпзије и ппщумљаваое 

КПРИШЋЕОЕ 
ПБНПВЉИВИХ И 
АЛУЕРНАУИВНИХ ИЗВПРА 
ЕНЕРГИЈЕ 

Дефинисаое пптенцијала у пбласти 
пбнпвљивих и алтерн. извпра енергије 

Ппдизаое капацитета за искприщћаваое 
пбнпвљивих извпра енергије 

ФРЕЂЕОЕ ЖИВПУНЕ 
СРЕДИНЕ 

Организпванп управљаое птпадпм 

Санација и рекултивација неуређених 
деппнија и других деградираних прпстпра 
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ВИЗИЈА:

Општина Житиште је рурална, вишенаципнална, тплерантна ппгранична ппштина у кпјпј су нпсипци развпја 
и заппшљаваоа виспкппрпдуктивна ппљппривредна прпизвпдоа и агрпиндустрија, дпк се прирпдни ресурси 

искпришћавају на пдржив начин, а станпвници имају развијену друштвену свест.

Припритет 1:
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ ЛПКАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

Стратещки циљ 1.1:

ЗАУСТАВЉАОЕ НЕГАТИВНИХ 
ДРУЩТВЕНИХ ТРЕНДПВА

Стратещки циљ 1.2:

МПДЕРНИЗАЦИЈА И ППДИЗАОЕ 
КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДРУЩТВЕНИМ 

ДЕЛАТНПСТИМА

Прпграм 1.1.1:

Ппдршка “раоивим” 
ппрпдицама

Припритет 3:

ЖИВПТНА СРЕДИНА

Прпграм 1.1.2:

Ппдршка младим талентима 
и НВО сектпру

Прпграм 1.2.2:

Развпј сппрта 

Припритет 2:

РУРАЛНИ РАЗВПЈ

Стратещки циљ 2.1:

ЈАШАОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ 
ППЉППРИВРЕДЕ

Прпграм 2.1.1:

Едукација ппљппривредника

Прпграм 2.1.2:

Ппвећаое екпнпмске 
ефикаснпсти у биљнпј 

прпизвпдои

Стратещки циљ 3.1:

ЈАШАОЕ ЕКПЛПЩКЕ СВЕСТИ

Прпграм 3.1.1:

Акције заштите живптне 
средине

Прпграм 3.1.2:

Едукација различитих 
категприја станпвништва

Прпграм 2.1.3:

Развпј стпчарства у ширем 
смислу

Стратещки циљ 3.2:

СТАРАОЕ П ВПДНИМ РЕСУРСИМА И 
ОИХПВП ПДРЖИВП КПРИЩЋЕОЕ

Прпграм 3.2.1:

Стараое п текућим и 
стајаћим впдним ресурсима

Стратещки циљ 3.3:

ППДСТИЦАОЕ БИПДИВЕРЗИВИТЕТА

Прпграм 3.3.1:

Бпрба прптив ерпзије и 
ппшумљаваое

Прпграм 1.2.1:

Унапређеое рада 
институција и устанпва

Прпграм 2.1.4:

Развпј прпизвпдних и 
складишних капацитета

Прпграм 2.1.5:

Развпј ппљппривредне 
инфраструктуре

Стратещки циљ 2.2:

ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ СЕПСКИХ 
СРЕДИНА

Прпграм 2.2.1:

Јачаое туристичких 
пптенцијала

Прпграм 2.2.2:

Очуваое старих заната

Прпграм 2.2.3:

Ппвећаое брпја и пснаживаое 
сектпра МСПП у сепским 

срединама

Стратещки циљ 2.3:

РАЗВПЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 
РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

Прпграм 2.3.1:

Ппбпљшаое квалитета 
пијаће впде

Прпграм 2.3.2:

Решаваое прпблема птпадних 
и атмпсферских впда

Прпграм 2.3.3:

Уређеое сапбраћајница

Прпграм 2.3.4:

Инфраструктурнп ппремаое 
радних зпна

Прпграм 2.3.5:

Ппбпљшаое квалитета 
електрп-енергетске 

снабдевенпсти

Стратещки циљ 3.4:

КПРИЩЋЕОЕ ПБНПВЉИВИХ И 
АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВПРА ЕНЕРГИЈЕ

Прпграм 3.4.1:

Дефинисаое пптенцијала у 
пбласти пбнпвљивих и 
алтернативних извпра 

енергије

Прпграм 3.4.2:

Ппдизаое капацитета за 
искпришћаваое пбнпвљивих 

извпра енергије

Стратещки циљ 3.5:

УРЕЂЕОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

Прпграм 3.5.1:

Организпванп управљаое 
птпадпм

Прпграм 3.5.2:

Санација и рекултивација 
неуређених деппнија и других 

деградираних прпстпра

Прпграм 3.2.2:

Дефинисаое квалитета и 
капацитета 

термпминералних впда

Прпграм 2.3.6:

Прпширеое капацитета 
пбјеката детаљне каналске 

мреже (ДКМ)

 

Слика 4: Графишки приказ припритета, стратещких циљева и прпграма 
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6. АКЦИПНИ ПЛАН 

Акципни план Стратегије приказан на пвпм месту треба да ппслужи кап пснпва за израду гпдишоих пперативних планпва с циљем 
успещне реализације пве Стратегије. 

Акципни план пбухвата: 
 3 припритета, 
 10 стратещких циљева, 
 27 прпграма, и 
 180 идентификпван прпјекат. 

 
Прпјекти идентификпвани у Акципнпм плану су укупне вреднпсти 208.636.687.000 РСД, пд шега је удеп Ппщтине прпцеоен на 0,54 %, 
щтп у укупнпм изнпсу шини 1.129.905.000 РСД. Међутим, мнпгп реалнији пднпс се дпбија када се изузмe прпјекат 3.2.1.5 “Измуљаваое 
Бегеја”, па је укупна вреднпст препсталих прпјеката 6.336.687.000 РСД, када је удеп Ппщтине 17,67 %, щтп изнпси 1.119.905.000 РСД. 
 

Наппмене: 
 Збпг финансијских и уппщтенп екпнпмских утицаја, какп на глпбалнпм, такп и на наципналнпм нивпу, нека предвиђаоа пп питаоу утицаја 

Стратегије на релевантне индикатпре се не мпгу дати дпвпљнп прецизнп, али се пшекује да ће се пдређена ппбпљщаоа ипак пстварити, у 
складу са укупнпм ситуацијпм. 

 Ф кплпни “Изнпс и извпр финансираоа”: 
o “Изнпс” представља прпцеоену вреднпст прпјеката/активнпсти изражених у РСД – права вреднпст прпјеката/активнпсти ће бити 

прецизније пдређена тек када се сваки кпнкретни прпјекат/активнпст детаљнп разради. 
o “Извпр финансираоа“ представља дппринпс мпгућихфинансијера за ппдрщку имплементацији прпјеката. 
o Прпцеоена вреднпст неких прпјеката је дата на пснпву курса 1 EUR = 115 РСД 

 Ф кплпнама “Прпјекат/Активнпст(и)“, “Партнери“, “Време реализације“, кап и “Пбјективнп прпверљиви индикатпри“, такпђе су дате 
пквирне вреднпсти/називи, а прецизније ће бити пдређени када се кпнкретни прпјекти/активнпсти детаљнп разраде. 

 Ради пбезбеђеоа щтп бржег и ефикаснијег ппшетка имплеменатције Стратегије и мптивације партнера за шврщћу сарадоу пд 
идентификпваних прпјеката у Акципнпм плану, пдабранп је УПП 10 прпјеката кпји имају велики знашај за ппједине припритете уз најмаое 
баријера за оихпву реализацију. Пви прпјекти су детаљније пписани у ппсебнпм прилпгу. 

 У пквиру дефинисаних припритета, стратещких циљева  и прпграма развпја, идентификпвани су прпјекти пд знашаја за 
укупни друщтвенп-екпнпмски развпј ппщтине Житищте. У директнпј кпмуникацији са јавним предузећем „Путеви Србије“, 
„Телекпм“ а.д. и „НИС“ а.д. прикупљени су ппдаци из оихпвих вищегпдищоих пперативних планпва на рекпнструкцији и 
унапређеоу инфраструктурних дпбара на теритприји ппщтине Житищте, а кпји су из оихпвпг дпмена.
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1 .  ПРПБЛЕМ/ПРИПРИТЕТ:  Друщтвени развпј лпкалне заједнице 
Степен припритета 

(виспк) 
 
 

1.1. Стратещки циљ: ЗАУСТАВЉАОЕ НЕГАТИВНИХ ДРУЩТВЕНИХ ТРЕНДПВА 
 

1.1.1  Прпграм: Ппдрщка „раоивим“ ппрпдицама 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.1.1.1 
Ппдрщка у щкплпваоу пснпвнпг 
и средопщкплскпг пбразпваоа 

Влада РС, Влада АПВ и ЛС 2014-2020. 

140.000.000 РСД 
 
 
 
 
 
 

140.000.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 200 щкплских кпмплета 
учбеника и щкплскпг 
прибпра 

- 200 плаћених ужина 

- 500  партиципација за 
месешне карте 

-  100 реализпвнаих 
екскурзија 

Прпјекат у тпку 

1.1.1.2 
Суфинанисираое прпдуженпг и 
целпдневнпг бправка 

Влада РС, Влада АПВ и ЛС 2014-2020. 

4.000.000 РСД  
 

Дпнатпри и 
2.000.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 30 кприсника услуга 

- 1 устанпва кпје пружа 
услугу 

- 2 заппслених кпји 
пружају услугу   

Прпјекат у тпку 

1.1.1.3 
Ппмпћ у кући за пспбе са 
сметоама у развпју свих 
узрасних стппа 

Влада РС, Влада АПВ, ЦСР и ЛС 2014-2020. 

266.000.000 РСД 
 

Дпнатпри, 
партиципација и 

26.600.000 РСД  ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 100 кприсника услуга 

- 14 заппслених 

Прпјекат у тпку 

1.1.1.4 
Фпнд за ппдрщку ппрпдицама 
без деце за вещташку пплпдоу  

Влада РС, Влада АПВ и ЛС 2014-2020. 

8.000.000 РСД 
 

Дпнатпри, и 
1.000.000 РСД ЛС 

- 35 кприсника средстава 

- 10  рпђене деце 
Идејна фаза 
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1.1.2  Прпграм: Ппдрщка младим талентима и НВП сектпру 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.1.2.1 
Ппдрщка  уметнишкпм 
пбразпваоу (музишкпм и 
ликпвнпм културпм) 

Влада РС, Влада АПВ, ПШ и ЛС 
 

2014-2020. 

3.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
500.000 РСД ЛС 

- 24 кприсника 

- 3 ппремљена кабинета 
Идејна фаза 

1.1.2.2 Ппдрщка талантеванпј деци Влада РС, Влада АПВ, ПШ и ЛС 2014-2020. 

4.900.000 РСД 
 
 

       4.900.000 РСД  ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 30 кприсника 
Прпјекат у тпку 

1.1.2.3 Ппдрщка НВО сектпру Влада РС, Влада АПВ,НВП и ЛС 2014-2020. 

84.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
42.000.000 РСД ЛС  

Пп гпдини реализације: 

- 50 пдпбрених НВП 
апликација 

Прпјекат у тпку 

1.1.2.4 
Ппдрщка црквама и верским 
заједницама 

Влада РС, Влада АПВ,Црквене 
заједнице и ЛС 

2014-2020. 

49.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
21.000.000 РСД ЛС  

Пп гпдини реализације: 

- 10 пдпбрених захтева  
Прпјекат у тпку 

1.1.2.5 

Ппдрщка удружеоима жена на 
ушещћу на манифестацији 
међунарпднпг дана жена са 
села 

Влада АПВ, удружеоа жена и 
ЛС 

2014-2020. 

2.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
250.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 10 ФЖ ушесника на 
манифестацији 

Прпјекат у тпку 

1.1.2.6 
Инфпрматишка пбука жена у 
руралнпј средине 

Влада АПВ, Завпд за 
равнпправнпст пплпва и ЛС 
 

2014-2016. 

600.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
300.000 РСД ЛС  

- 60 пбушених жена за 
рад на рашунару 

Прпјекат у тпку 

1.1.2.7 
Рпднп-сензитивна  едукација 
деце у бпрби прптив рпднп 
заснпванпг и врщоашкпг насиља 

Влада АПВ, ПШ и ЛС 2014. 

200.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
100.000 РСД ЛС 

- 3 радипнице са укупнп 
75 деце-ушесниика 

Прпјекат у тпку 
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1.2. Стратещки циљ: МПДЕРНИЗАЦИЈА И ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДРУЩТВЕНИМ ДЕЛАТНПСТИМА 
 
 

1.2.1  Прпграм: Унапређеое рада институција и устанпва 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.2.1.1 
Реакредитација Дпма здравља 
Житищте 

Влада РС, Влада АПВ, Дпм 
здравља и ЛС 

2015-2019. 

1.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС  

- Акредитпван  
Дпм здравља  

Закпнска регулатива 

1.2.1.2 
Изградоа зграде Месне 
канцеларије и месне заједнице у 
Тпрку 

Влада РС, Влада АПВ, МЗ 
Упрак и и ЛС 

2014-2018. 

35.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
10.000.000 РСД ЛС  

-  Изграђена зграда МЗ и 
МК  

Прпјекат у тпку 

1.2.1.3 
Ппдрщка едукацији прпсветних 
радника у циљу лиценцираоа 
наставнпг кадра у ОШ 

Влада РС, Влада АПВ, ПШ и ЛС 2014-2020. 

7.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
700.000 РСД ЛС  

- 50 лиценцираних 
прпсветних радника  

Идејна фаза 

1.2.1.4 
Рпднп сензитивна пбука 
заппслених у ЛС,  ЈП и 
устанпвама ЛС 

Влада РС, Влада АПВ, СКГП, 
Завпд за равнпправнпст 
пплпва и ЛС 

2014-2018. 

800.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
400.000 РСД ЛС 

- 100 едукпваних из 
пбласти рпдне 
равнпправнпсти 

Идејна фаза 

1.2.1.5 
Рекпнструкција и дпградоа 
етаже равнпг крпва 
„Културнпг центра“ 

Влада РС, Влада АПВ, МЗ 
Житищте и ЛС 

2014-2016. 

19.889.340,62 РСД 
 

Дпнатпри и 
 5.000.000,00 РСД ЛС 

-  Саниран крпв и 
изграђена етажа 

Прпјекат у тпку 

1.2.1.6 

Израда технишке 
дпкументације за санацију 
крпва Месне заједнице у 
Банатскпм Карађпрђеву 

Влада РС, Влада АПВ, МЗ 
Банатскп Карађпрђевп и ЛС 

2014. 

350.000 РСД 
 
 

350.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 
дпкументација 

Идејна фаза 

1.2.1.7 

Израда технишке 
дпкументације за санацију 
крпва предщкплске устанпве у 
Житищту 
 
 

Влада РС, Влада АПВ,ПФ и ЛС 2014. 

350.000 РСД 
 
 

350.000 РСД ЛС 
- Израђена технишка 

дпкументација  
Идејна фаза 
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1.2.1  Прпграм: Унапређеое рада институција и устанпва 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.2.1.8 
Санација крпва Месне заједнице 
у Банатскпм Карађпрђеву 

Влада РС, Влада АПВ, МЗ 
Банатскп Карађпрђевп и ЛС 

2014. 
2.300.000 РСД 

 
2.300.000 РСД ЛС 

Саниран крпв  
Идејна фаза 

1.2.1.9 
Санација крпва предщкплске 
устанпве у Житищту 

Влада РС, Влада АПВ, ПФ и ЛС 2014. 
2.000.000 РСД 

 
2.000.000 РСД ЛС 

Саниран крпв 
Идејна фаза 
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1.2.2  Прпграм: Развпј сппрта 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.2.2.1 

Регулисаое импвинскп правних 
пднпса за сппртске терене и 
унпс у катастар 
неппкретнпсти 

ЛС, МЗ, Сппртске 
прганизације, 
РГЗ СКН Житищте 

2014-2015. 

500.000 РСД 
 

500.000 РСД ЛС 

- 12 уцртаних сппртских 
терена у катастар 
неппкретнпсти 

Прпјекат у тпку 
 

1.2.2.2 
Изградоа сппртских пбјеката - 
Сппртска сала у Банатскпм 
Карађпрђеву 

Влада РС, Влада АПВ, ЛС и 
Сппртски савез 

2014-2016. 

83.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
40.000.000 РСД ЛС 

- Изграђена сппртска 
сала 

Идејна фаза 

1.2.2.3 

Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације  сппртскпг 
пбјеката  
затвпрени - птвпрени  
сппртски базен 

Влада РС, Влада АПВ, ЛС и 
Сппртски савез 

2014-2016. 

2.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
200.000 РСД ЛС 

- Фрађена прпјектнп-
технишка 
дпкументација 

Идејна фаза 

1.2.2.4 

Изградоа сппртских пбјеката  
Трим стазе- стазе здравља  у 
насељима: С. Итебеј,Тпрак, 

 Житищте,Б. Карађпрђевп,  
Тпрда 

Влада РС, Влада АПВ, ЛС и 
Сппртски савез 

2014-2018. 

2.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
800.000 РСД ЛС 

- Изграђена стаза 
дужине 1200 m и 
щирине 1,5 m у пет 
насељених места 
ппщтине 

Идејна фаза 

1.2.2.5 

Организација сппртских 
манифестација - Рекреативне 
игре грађана ппщтине 
Житищте 

ЛС, Сппртски савез и МЗ 2014-2020. 

3.500.000 РСД 
 

3.500.000 РСД ЛС 
Пп гпдини реализације: 
-400-500 ушесника 

 Прпјекат у тпку 

1.2.2.6 

Организација сппртских 
манифестација за ушенике 
пснпвних щкпла „Кпрашај смелп“ 
- без ппрпка“ 

ЛС, Сппртски савез и ПШ 2014-2020. 

2.450.000 РСД 
 

2.450.000 РСД ЛС  

Пп гпдини реализације: 

- 600 ушесника 
Прпјекат у тпку 

1.2.2.7 

Сппртске публикације - Лист 
сппртиста Опщтине 
Житищте „ Маркер“ и дпдела 
признаоа у циљу 
пппуларизације сппрта и бриге 
п защтити здравља 

ЛС, Сппртски савез, ПШ и МЗ 2014-2020. 

2.800.000 РСД  
 
 

2.800.000 РСД ЛС  
 

 

Пп гпдини реализације:  

- 2 издате публикације 

- 35 дпдељених 
признаоа 

 Прпјекат у тпку 
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2 .  ПРПБЛЕМ/ПРИПРИТЕТ:  Рурални развпј 
Степен припритета 

(виспк) 
 

2.1. Стратещки циљ: ЈАШАОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ ППЉППРИВРЕДЕ 
 
 

2.1.1  Прпграм: Едукација ппљппривредника 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.1.1.1 
Едукативнп предаваое п нпвим 
технплпгијама прпизвпдое 

РЦР Банат, Саветпдавна 
ппљппривредна служба 
Зреоанин, Ппљппривредни 
факултет Нпви Сад, 
представници релевантних 
кпмпанија и ЛС 

2014-2020. 

1.750.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
700.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 2 едукације 

- 50 едукпваних 
пплазника 

Идејна фаза 
 

2.1.1.2 
Едукпваое ппљппривредника п 
нашину управљаоа 
ппљппривредним газдинствима 

РЦР Банат, Саветпдавна 
ппљппривредна служба 
Зреоанин, Ппљппривредни 
факултет Нпви Сад, 
представници релевантних 
кпмпанија и ЛС 

2014-2015. 

500.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
200.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 2 едукације 

- 50 едукпваних 
пплазника 

Идејна фаза 
 

2.1.1.3 
Осппспбљаваое 
ппљппривредника за ушещће на 
кпнкурсима  

РЦР Банат, Саветпдавна 
ппљппривредна служба 
Зреоанин, Ппљппривредни 
факултет Нпви Сад, 
представници релевантних 
кпмпанија и ЛС 

2014-2020. 

1.750.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
700.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 25 едукпваних 
пплазника 

- 1 едукација 

Идејна фаза 
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2.1.2  Прпграм: Ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти у биљнпј прпизвпдои 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.1.2.1 

Кпмасација ппљппривреднпг 
земљищта у Банатскпм 
Карађпрђеву,  Српскпм Итебеју 
и Нпвпм Итебеју 

РГЗ СКН Житищте, МЗ, 
власници ппљппривредних 
парцела и ЛС 

2014-2016. 

300.000.000 РСД 
 
 
 
 
 
 

Дпнатпри, грађани и 
6.000.000 РСД ЛС 

- Ангажпвана струшна 
лица за рещаваое 
импвинскп-правних 
пднпса 

- Ангажпвана струшна 
лица за атарске 
путеве 

- Ангажпвана струшна 
лица за каналску 
мрежу 

- Брпј рещених 
импвинскп-правних 
пднпса 

 

- Дпнет је прпграм 
кпмасације за КП 
Б.Карађпрђевп, 
Српски и Нпви Итебеј 

- Дпнета је ппщтинска 
пдлука п спрпвпђеоу 
за Б. Карађпрђевп 

- Дпнета је пдлука п 
нашелима 
кпмасације 

- Рещеое п 
именпваоу кпмисија  

- Дпнет је правилник п 
раду  

2.1.2.2 

Ппдстицаое прпизвпдое 
прганскп-сертификпване хране 
са акцентпм на бип-
прпизвпдои 

РЦР Банат, Саветпдавна 
ппљппривредна служба 
Зреоанин, Ппљппривредни 
факултет Нпви Сад, 
представници релевантних 
кпмпанија, РПК Зреоанин и 
ЛС 

2014-2020. 

1.500.000 РСД 
 

Дпнатпри, 
прпизвпђаши и 

700.000 РСД ЛС 

- 5 ппљппривредних 
гадзинства кпји су 
пријавили прганску 
прпизвпдоу Идејна фаза 

2.1.2.3 
Ппдстицаое впћарске и 
ппвртарске прпизвпдое 

РЦР Банат, Саветпдавна 
ппљппривредна служба 
Зреоанин, Ппљппривредни 
факултет Нпви Сад, 
представници релевантних 
кпмпанија, РПК Зреоанин и 
ЛС 

2014-2020. 

1.500.000 РСД 
 

Дпнатпри, 
прпизвпђаши и 

     700.000 РСД ЛС 

- 5 ппљппривредних 

гадзинства кпји су 

пријавили прпизвпдоу 

впћа и ппврћа Идејна фаза 
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2.1.3  Прпграм: Развпј стпшарства у щирем смислу 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.1.3.1 
Ппдстицај прганизпване 
стпшне прпизвпдое 

Влада РС, ВладаАПВ, 
Саветпдавна ппљппривредна 
служба Зреоанин и ЛС 

2014-2020. 

1.400.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
700.000 РСД ЛС  

Пп гпдини реализације: 
- 2 едукације 
- 25 едукпваних 
- 5 ИПГ кпји су 

ппвећали стпшни 
фпнд 

Идејна  фаза 
 

2.1.3.2 

Ппдстицај јавнп-приватнпг 
партнерства у стпшарскпј 
прпизвпдои (ппдстицај 
рекпнструкције,адащтације, 
изградое пбјекта) 

Влада РС,  Влада АПВ, 
приватне кпмпаније, ИПГ и ЛС 

2014-2020. 

2.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
1.000.000 РСД ЛС  

 

- 5 склппљених угпвпра 
прганизпване 
прпизвпдое 

- 5 уређених пбјеката 

Идејна  фаза 

 
 

2.1.4  Прпграм: Развпј прпизвпдних и складищних капацитета 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.1.4.1 

Израда технишке дпкументације 
за псниваое и ппремаое 
регипналнпг центра за ппдрщку 
развпју прпизвпдое впћа и 
ппврћа у Средоем Банату 

Влада РС,  Влада АПВ, РЦР 
Банат, РПК Зреоанин, 
приватне кпмпаније, ИПГ и 
ЛС 

2014-2016. 

2.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
250.000РСД ЛС 

- Израђена техниша 
дпкументација 

Израђена студија 
извпдљивпсти  

2.1.4.2 
Изградоа регипналнпг центра 
за ппдрщку развпју прпизвпдое 
впћа и ппврћа у Средоем Банату 

Влада РС,  Влада АПВ, РЦР 
Банат, РПК Зреоанин, 
приватне кпмпаније и ЛС 

2019-2020. 

59.166.656 РСД 
 

Дпнатпри и 
6.000.000 РСД ЛС 

- Изграђен пбјекат 
раднпг капацитета 
2.418 m

3
  

Израђена студија 
извпдљивпсти 
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2.1.5  Прпграм: Развпј ппљппривредне инфраструктуре 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.1.5.1 
Изградоа и пдржаваое 
двпнаменских канала 

Влада РС, Влада АПВ, Впде 
Впјвпдине и ЛС 

2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

 Дпнатпи и 
10.000.000 РСД ЛС 

- 75 km изграђених 
двпнаменских канала 

- Редпвнп пдржаваое 
изграђених 
двпнаменских канала 

Идејна фаза 

2.1.5.2 
Изградоа, пдржваое и 
ппдизаое квалитета атарских 
путева и птресищта 

Влада РС, Влада АПВ, ЈП 
Развпј, МЗ и ЛС 

2014-2020. 

140.000.000 РСД 
 
 

Дпнатпри и 
70.000.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 4 km изграђених и 
пдржаваних атарских 
путева пп насељенпм 
месту 

- 2 уређена птресищта пп 
насељенпм месту у 
дужини пд 100 m 

Прпјекат у тпку 

2.1.5.3 
Ппдстицај удруживаоа 
ппљппривредних прпизвпђаша – 
удружеоа, канцеларије, задруге 

Влада РС, Влада АПВ, 
Задружни савез Впјвпдине  и 
ЛС 

2014-2020. 

700.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
140.000 РСД ЛС 

- Прганизпванп 12 
правних субјеката 

Идејна фаза 

2.1.5.4 

Ефикасни систем защтите 
ппљппривреднпг земљищта и 
усева – ппљпшуварска и 
прптивградна служба 

Влада РС, Влада АПВ, Агеницја 
за прижаое услуга защтите и 
безбеднпсти, Радарски центар 
Сампщ и ЛС 

2014-2020. 

84.000.000 РСД 
 
 

Дпнатпри и 
35.000.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 10 ангажпваних 
изврщилаца 
(ппљпшувара и 
прптивградних стрелаца) 

- 2 испаљене ракете 

- 110 ппднетих записника 
ппљпшувара 

Прпјекат у тпку 
(Ангажпвана 
ппљпшуварска служба 
пд 2011 гпд.) 

 



 

103 
 

 

2.2. Стратещки циљ: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ СЕПСКИХ СРЕДИНА 
 

2.2.1  Прпграм: Јашаое туристишких пптенцијала 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.2.1.1 

Израда ппјектнп-технишке 
дпкументације за ппстављаое 
туристишке сигнализације и 
израда туристишке карте 
ппщтине 

Влада РС, Влада АПВ, УПЖ  и 
ЛС 

2014-2016. 

1.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС 

- израђена прпјектнп-
технишка 
дпкументација 

- израђена туристишка 
карта 

Идејна фаза 

2.2.1.2 
Ппстаљаое путпказа и 
туристишке сигнализације 

Влада РС, Влада АПВ, УПЖ  и 
ЛС  

2014-2018. 

2.500.000 РСД  
 

Дпнатпри и 
250.000 РСД ЛС 

- 15-25 ппстављених 
путпказа 

Идејна фаза 

2.2.1.3 

Едукација (инфпрмисаое) 
станпвнищтва пп питаоу 
категпризације пбјеката за 
смещтај у дпмаћпј радинпсти 
(сепски туризам) 

Влада РС, Влада АПВ, УПЖ, 
НВП и ЛС 

2014-2017. 

400.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
120.000 РСД ЛС  

- 4 пдржане едукације 

- 50 ушесника 
Идејна фаза 
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2.2.2  Прпграм: Пшуваое старих заната 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.2.2.1 
Едукација и радипнице – ушеое 
старих заната и нарпдних 
рукптвприна 

Влада РС, Влада АПВ , УПЖ, 
КПЗ, НВП  и ЛС 

2014-2015. 

300.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
100.000 ЛС  

Пп гпдини реализације: 

- 2 пдржане едукације 

- 5 пдржаних радипница 

- 20 ушесника 

Идејна фаза  

2.2.2.2 
Организпваое сајмпва и пијаца 
старих заната (прплећни и 
јесеои) 

Влада РС, Влада АПВ , УПЖ, 
КПЗ, НВП  и ЛС 

2014-2020. 

2.100.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
700.000 РСД  ЛС  

Пп гпдини реализације: 

- 20 ушесника пп сајму/ 
пијаци 

- 2 пдржана сајма 

Идејна фаза 

 
 
 
 

2.2.3  Прпграм: Ппвећаое брпја и пснаживаое сектпра МСП и предузетнищтва у сепским срединама 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.2.3.1 

Прпмптивне активнпсти у 
циљу привлашеоа инвестиција 
– рекламна презентација 
Опщтине 

Влада АПВ, ЛС, Фдружеое 
приватних предузетника и МЗ 

2014-2020. 

1.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
200.000 РСД  ЛС 

- 7 видеп записа 

- Фрађена презентација 

- 2000 примерака 
щтампанпг материјала 
(флајер) 

Прпјекат у тпку 

2.2.3.2 

Израда базе ппдатака п 
слпбпдним грађевинским 
парцелама у свим насељеним 
местима 

Влада АПВ, ЛС,РГЗ СКН 
Житищте и МЗ  

2014-2015. 

400.000 РСД 
 

400.000 РСД  ЛС 
- Израђена база 

ппдатака  
Идејна фаза 

2.2.3.3 
Ппдрщка сампзаппщљаваоу и 
заппщљаваоу у МСП сектпру 

Влада РС, Влада АПВ и ЛС  2014-2020. 

42.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
22.000.000 РСД  ЛС 

Пп гпдини реализације: 
-5 нпвпптвпрених МСП 
-15 нпвпзаппслених 

Прпјекат у тпку 

 



 

105 
 

 

2.3. Стратещки циљ: РАЗВПЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА 

 

2.3.1  Прпграм: Ппбпљщаое квалитета пијаће впде 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.1.1 

Израда технишке дпкументације 

за рекпнструкцију впдпвпдне 

мреже у Равнпм Тппплпвцу 

Впдпвпд Зреоанин, ЈП Развпј 

и ЛС 
2014 – 2020. 

1.500.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

750.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 

дпкументација за 

рекпнструкцију 

впдпвпдне мреже  

Идејна фаза 

2.3.1.2 

Израда технишке дпкументације 

за изградоу извприщта  пијаће 

впде у Равнпм Тппплпвцу 

Впдпвпд Зреоанин, ЈП Развпј 

и ЛС 
2014 – 2020. 

2.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 

дпкументација 

изградоу извприщта  

пијаће впде  

Идејна фаза 

2.3.1.3 

Израда технишке дпкументације 

за рекпнструкцију  дела 

впдпвпдне мреже у Банатскпм 

Карађпрђеву (замена азбестних 

цеви) 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

1.800.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

900.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 

дпкументација за 

рекпнструкцију дела 

впдпвпдне мреже   

Идејна фаза 

2.3.1.4 

Израда технишке дпкументације 

за рекпнструкцију  дела 

впдпвпдне мреже у Честерегу 

(замена азбестних цеви) 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

700.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

350.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 

дпкументација за 

рекпнструкцију дела 

впдпвпдне мреже  

Идејна фаза 

2.3.1.5 

Израда технишке дпкументације 

за рекпнструкцију  дела 

впдпвпдне мреже у Међи 

(замена азбестних цеви) 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

300.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

150.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 

дпкументација за 

рекпнструкцију дела 

впдпвпдне мреже  

Идејна фаза 

2.3.1.6 

Израда технишке 

дпкументације за изградоу 

впдпвпдне мреже у Хетину 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

1.200.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

600.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 

дпкументација за  

изградоу  впдпвпдне 

мреже  

Идејна фаза 
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2.3.1  Прпграм: Ппбпљщаое квалитета пијаће впде 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.1.7 

Рекпнструкција впдпвпдне 

мреже у 

Банатскпм Карађпрђеву + 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

25.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
200.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 

дпзвпла 
Идејна фаза 

2.3.1.8 
Рекпнструкција впдпвпдне 

мреже у Међи 
ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

2.500.000 РСД- 
 

Дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС 

- Изграђенп 1.500  m 

впдпвпдне мреже 
Идејна фаза 

2.3.1.9 

Рекпнструкција впдпвпдне 

мреже у  

Равнпм Тппплпвцу  

Впдпвпд Зреоанин, ЈП Развпј 

и ЛС 
2014 – 2020. 

18.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
200.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 

дпзвпла 
Идејна фаза 

2.3.1.10 
Рекпнструкција впдпвпдне 

мреже у Честерегу  
ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

9.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС 

- Рекпнструисанп  5.300 

m  впдпвпдне мреже 
Идејна фаза 

2.3.1.11 Изградоа впдпвпда у Хетину ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

18.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
200.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 

дпзвпла 
Идејна фаза 

2.3.1.12 
Изградоа и ппремаое 1  бунара  

пијаће впде  у Равнпм Тппплпвцу 

Впдпвпд Зреоанин, ЈП Развпј 

и ЛС 
2014 – 2020. 

7.000.000   РСД 
 

Дпнатпри и 
700.000  РСД ЛС 

- Издата упптребна 

дпзвпла 
Идејна фаза 

2.3.1.13 

Детаљнп хидрпгеплпщкп 
истраживаоа бунара , 
капацитет впдпизвприщта  

Влада РС , Влада АПВ, ЈП, 
суседне ппщтине, Ппщтине 
кпје имају пптписан сппразум 
п сарадои, РЦР Банат и ЛС 

2014-2020. 

5.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС 

Брпј истражених 
впдпизврищта са 
извещтајем п капацитету 
впдпизвприста 

Идејна фаза  
(Студија извпдљивпсти 
за регипналнп 
снабдеваое  пијаћпм 
впдпм) 

2.3.1.14 

Израда технишке дпкументације 
за изградоу примарнпг впдпвпда 
за фабрику впде 

Влада РС , Влада АПВ, ЈП, 
суседне ппщтине, Ппщтине 
кпје имају пптписан сппразум 
п сарадои, РЦР Банат и ЛС 

2014-2020. 

46.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
4.600.000 РСД ЛС 

Израђена технишка 
дпкументација Идејна фаза 

2.3.1.15 
Изградоа примарнпг впдпвпда 
за фабрику впде 

Влада РС , Влада АПВ, ЈП, 
суседне ппщтине, Ппщтине 
кпје имају пптписан сппразум 
п сарадои, РЦР Банат и ЛС 

2014-2020. 

460.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
46.000.000 РСД ЛС 

-Изграђен примарни 
впдпвпд   

Идејна фаза 
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2.3.2  Прпграм: Рещаваое прпблема атмпсферских и птпадних впда 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.2.1 
Изградоа канализаципне мреже 

у насељенпм месту Житищте 

Влада АПВ, ЈП Развпј и 

ЛС 
2014-2020. 

240.000.000 РСД 
 

 Дпнатпри и  
24.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Пбезбеђена иницијална 

средства на пснпву 

Кпнкурса АПВ 

Предмер и предрашун 

радпва 

2.3.2.2 

Израда Плана детаљне 

регулације и технишке 

дпкументације за прешисташ 

птпадних впда 

Банатскп Карађпрђевп, 

Честерег, Банатски Двпр, Тпрда 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

4.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
300.000 РСД ЛС 

- Израђена планска и 
технишка 
дпкументација за 
прешисташ/е птпадних 
впда 

Идејна фаза (дефинисанп 

Прпстпрним планпм 

ппщтине Житищте) 

2.3.2.3 

Израда Плана детаљне 

регулације и технишке 

дпкументације за прешисташ 

птпадних впда 

Српски Итебеј,Нпви Итебеј, 

Међа 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

4.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
300.000 РСД ЛС 

- Израђена планска и 
технишка 
дпкументација за 
прешисташ птпадних 
впда 

Идејна фаза (дефинисанп 

Прпстпрним планпм 

ппщтине Житищте) 

2.3.2.4 

Изградоа прешисташа птпадних 

впда у Житищту са 

прикљушцима за Равни 

Тппплпвац и Тпрак 

ЈП Развпј и ЛС 2014– 2016. 

120.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
1.200.000 РСД ЛС 

- Изграђен прешисташ 
птпадних впда  

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Изграђенп 60%  

2.3.2.5 

Изградоа прешисташа птпадних 

впда - Банатскп Карађпрђевп, 

Честерег, Банатски Двпр, Тпрда 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

90.000.000 РСД 
 

        Дпнатпри, и 
9.000.000 РСД ЛС 

- Изграђен прешисташ 
птпадних впда  

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.6 

Изградоа прешисташа птпадних 

впда - Српски Итебеј, Нпви 

Итебеј, Међа 

 

ЈП Развпј и ЛС 2014 – 2020. 

90.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
9.000.000 РСД ЛС 

- Изграђен прешисташ 
птпадних впда  

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 
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2.3.2  Прпграм: Рещаваое прпблема атмпсферских и птпадних впда 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.2.7 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Честерег 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

2.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
1.000.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију 

Идејна фаза 

2.3.2.8 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Тпрду 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

2.200.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
1.100.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.9 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Међу 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

1.800.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
900.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.10 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Хетин 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

1.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
750.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.11 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Банатскп 
Вищоићевп 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

1.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
500.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.12 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Банатскп 
Карађпрћевп 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

3.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
1.750.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.13 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Банатски 
Двпр 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

1.800.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
900.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.14 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Равни 
Тппплпвац 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

1.800.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
900.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.15 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Тпрду 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 
2.000.000 РСД 

 
- Фрађена технишка 

дпкументација за 
Идејна фаза 
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2.3.2  Прпграм: Рещаваое прпблема атмпсферских и птпадних впда 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

Дпнатпри и  
1.000.000 РСД ЛС 

канализацију  

2.3.2.16 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Тпрак 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

3.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
1.750.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.17 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Српски 
Итебеј 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

2.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
1.250.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију  

Идејна фаза 

2.3.2.18 
Израда технишке дпкументације 
за канализацију за Нпви Итебеј 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

1.800.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
900.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација за 
канализацију у 

Идејна фаза 

2.3.2.19 Изградоа канализације у Тпрди ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.20 
Изградоа канализације у 
Банатскпм Двпру 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.21 
Изградоа канализације у 
Честерегу  

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.22 
Изградоа канализације у 
Банатскпм Карађпрђеву 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.23 Изградоа канализације у Тпрку ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 
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2.3.2  Прпграм: Рещаваое прпблема атмпсферских и птпадних впда 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.2.24 
Изградоа канализације у Нпвпм 
Итебеју  

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.25 
Изградоа канализације у 
Српскпм Итебеју 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.26 Изградоа канализације у Међи  ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.27 Изградоа канализације у Хетину ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.28 
Изградоа канализације у 
Банатскпм Вищоићеву 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

100.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 
дпзвпла 

Идејна фаза 

2.3.2.29 

Израда техннишке 

дпкументације за  санацију 

атмпсферске канализације у 

насељеним местима 

ВДП Средои Банат 

Зреоанин 

ЈП Развпј и ЛС 

2014-2020. 

300.000.000 РСД  
 

Дпнатпри и  
18.000.000 ЛС 

- Израђена технишка 
дпкументација за 12 
насељених места 

Идејна фаза 

2.3.2.30 

Изградоа атмпсферске 

канализације у насељеним 

местима 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

3.500.000 РСД  
 

Дпнатпри,и  
200.000 ЛС 

- Изграђенп 7000 m 
атмпсферске 
канализације у Међи и 
делу Упрка 

Идејна фаза 

2.3.2.31 

Санација и редпвнп пдржаваое 

атмпсферске канализације у 

насељеним местима 

ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

86.500.000 РСД  
 

Дпнатпри и  
43.250.000 РСД ЛС 

- 432,5 km саниране и  
пдржаване 
канализације  

Фрађена прпјектнп 

технишка дпкументација 
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2.3.3  Прпграм: Уређеое сапбраћајница 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.3.1 
Ппстављаое светлпсне 
сигнализације у Тпрку 

ЈП Развпј и ЛС 2012–2014. 

5.500.000 РСД  

 

 Дпнатпри и  

825.000 РСД ЛС 

- Ппстављена светлпсна 

сигнализација  

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

2.3.3.2 
Израда студије извпдљивпсти 
за усппстављаое/пбнпву 
впденпг сапбраћаја  

ЛС Житищте, Нпва Цроа, 

Сешао, Зреоанин 
2012 – 2020. 

24.000.000 РСД 

 
Дпнатпри и 

1.200.000  РСД ЛС 

- Израђена Студија 

извпдљивпсти  Идејна фаза 

2.3.3.3 
Санација улица у Равнпм 
Тппплпвцу (Ппљска и Бегејска) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

10.173.600 РСД 
 

Дпнатпри и 
500.000 РСД ЛС 

- Саниранп 775+638 m 
улица 

Израђена технишка 
дпкументација 

2.3.3.4 
Санација улица у Хетину 
(Ослпбпдилашка) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

8.568.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
400.000 РСД ЛС 

- Саниранп 595 m улица Израђена технишка 
дпкументација 

2.3.3.5 
Санација улица у Житищту 
(С.Маркпвића и С.Рпдића) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

15.900.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
400.000 РСД ЛС 

- Саниранп 831+825  m 
улица 

Израђена технишка 
дпкументација 

2.3.3.6 

Санација улица у Српскпм 
Итебеју (В.Мищића, К.Марка, 
В.Книћанина, Карађпрђева и 
Ђ.Јакщића) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

35.877.600 РСД 
 

Дпнатпри и 
1.790.000 РСД ЛС 

- Саниранп 252 +155+276 
+681 +1353 m улица 

Израђена технишка 
дпкументација 

2.3.3.7 

Санација улица у Међи 
(ЈНА,29.Нпвембра, П.Драпщина, 
Ж.Зреоанина, Железнишка, 
Првпмајска, Трг Јпвана Лазића) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

60.792.000 РСД  
 

Дпнатпри, и 
3.000.000 РСД ЛС 

- Саниранп 
850+1690+1300+1300+ 
400+1300+220  m улица 

Израђена технишка 
дпкументација 

2.3.3.8 
Санација улица у Нпвпм Итебеју 
(П.Шандпра иИ.Л.Рибара) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

30.768.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
3.300.000 РСД ЛС 

- Саниранп 
1550+1610+80  m улица 

Израђена технишка 
дпкументација 
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2.3.3  Прпграм: Уређеое сапбраћајница 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.3.9 

Санација улица у Банатскпм 
Карађпрђеву ( 1.Мај, Немаоина, 
Булевар В.Мищића – лева 
страна, Булевар В.Мищића – 
десна страна) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

66.960.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
3.300.000 РСД ЛС 

- Саниранп 880+510+ 
1670+1590 m улица 

Израђена технишка 

дпкументација 

2.3.3.10 

Санација улица у Тпрку (Петру 
Албу, Бегејска, IV пппрешна, VII 
пппрешна, Угрин Живе, Трг 
Слпбпде 1, Трг Слпбпде 2,  Крак 
улице Х.К.Сикрищан, З.Ппље, 
Пут за рибоак и IX пппрешна) 

ЈП Развпј  2014-2018. 

81.792.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
4.000.000 РСД ЛС 

- Саниранп 
1890+1640+360+170+20
0+170+120+190+220+36
0+360 m улица 

Израђена технишка 

дпкументација 

2.3.3.11 
Израда технишке 
дпкументације бициклистишке 
стазе уз пбалу Бегеја 

Влада РС , Влада АПВ, Пстале 
ЛС кпје имају интерес, РЦР 
Банат и ЛС 

2014. 

2.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС 

- Фрађена технишка 
дпкументација 

Прпјекат у тпку 
(Студија извпдљивпсти  
у изради, нпсилац 
прпјекта Град 
Зреоанин) 

2.3.3.12 
Изградоа бициклистишке стазе 
уз пбалу Бегеја 

Влада РС , Влада АПВ, Пстале 
ЛС кпје имају интерес, РЦР 
Банат и ЛС 

2014-2020. 

150.000.000 РСД 

Дпнатпри и 
22.500.000 РСД ЛС 

- Изграђенп 25 km 
бициклистишке стазе 

Идејна фаза 

2.3.3.13 

Израда технишке 
дпкументације за санацију и 
изградоу  трптпара у 
насељеним местиме ппщтине 

Влада РС , Влада АПВ и ЛС 2014-2020. 

2.000.000 РСД 

Дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС 

-Фрађена технишка 
дпкументација 

Идејна фаза 

2.3.3.14 
Санација и изградоа  трптпара 
у насељеним местиме ппщтине 

Влада РС , Влада АПВ и ЛС 2014-2020. 

40.000.000 РСД 

Дпнатпри и 

20.000.000 РСД ЛС 

-Изграђенп  и саниранп 
50 km трптпара 

Идејна фаза 



 

113 
 

 

2.3.4  Прпграм: Инфраструктурнп ппремаое радних зпна 

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.4.1 

Израда Главнпг прпјекта за 

инфраструктурнп  ппремаое 

радне зпне у Житищту 

Влада РС, Влада АПВ, ЈП Развпј 

и ЛС 
2014-2020. 

2.500.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС  

- Израђена Главни 

прпјекат 

 

Прпјекат у тпку 

 

2.3.4.2 

Израда урбанистишке и 

технишке дпкументације за 

ппремаое радне зпне у 

Честерег-Банатскп 

Карађпрђевп 

Влада РС, Влада АПВ, ЈП Развпј 
и ЛС 

 

2014-2020. 

3.500.000 РСД 

 

 

Дпнатпри и  

2.000.000 РСД ЛС 

Израђена урбанистишка и 
технишка дпкументација  

Идејна фаза 

 

2.3.4.3 
Израда урбанистишке и 

технишке дпкументације за 

ппремаое радне зпне у Српски 

Итебеј-Нпви Итебеј 

Влада РС, Влада АПВ, ЈП Развпј 
и ЛС 

 

2014-2020. 

3.500.000 РСД 

 

 

Дпнатпри и  

2.000.000 РСД ЛС 

Израђена урбанистишка и 
технишка дпкументација  

Идејна фаза 

2.3.4.4 
Опремаое радне зпне у 

Житищту  
Влада АПВ, ЈП Развпј и ЛС 2014-2020. 

40.000.000 РСД 

 

 

 

 

Дпнатпри и 

10.000.000 РСД ЛС 

- Издата упптребна 

дпзвпла 

- Изграђенп 500 m 

впдпвпда 

- Изграђена трафп 

станица 

- Изграђенп 300 m пута 

- Изграђенп 500 m 

гаспвпда 

Идејна фаза 
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2.3.5  Прпграм: Ппбпљщаое квалитета електрп-енергетске снабдевенпсти 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.3.5.1 

Изградоа далекпвпда 20kV  

између екпнпмије „Бип Стар“ и 

имаоа „Рајић“ (щтп 

представља везу између 

насеља Хетин и Српски Итебеј) 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2017-2018. 

15.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

12.400.000 РСД, и 

3.100.000 РСД ЛС 

- Изградоа 5,5 km 

далекпвпда 20kV. 

Средоерпшни план 

Електрпвпјвпдине 

 

2.3.5.2 

Изградоа далекпвпда 20kV  

између насеља Хетин и 

Радпјева 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2018-2019. 

20.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

16.000.000 РСД, и 

4.000.000 РСД ЛС 

- Изградоа 8 km 

далекпвпда 20kV. 

Средоерпшни план 

Електрпвпјвпдине 

 

2.3.5.3 

Изградоа далекпвпда 20kV  

пгранак пд далекпвпда Српски 

Итебеј-Међа дп Крајищника 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2018-2019. 

17.700.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

5.310.000 РСД, и 

12.390.000 РСД ЛС 

- Изградоа 8km 

далекпвпда 20kV. 

Средоерпшни 

планЕлектрпвпјвпдине 

 

2.3.5.4 

Изградоа далекпвпда 20kV  

између насеља Равни Тппплпвац 

и раскрснице (Златица, 

Банатски Деспптпвац, 

Сутјеска) 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2018-2019. 

30.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

25.000.000 РСД, и 

5.000.000 РСД ЛС 

- Изградоа 10km 

далекпвпда 20kV. 

Средоерпшни план 

Електрпвпјвпдине 

 

2.3.5.5 

Изградоа далекпвпда 20kV  пд 

насеља Тпрда дп „Ппстрпјеоа 

за управљаое птпадпм“ (ппред 

пута према Бащаиду) 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2018-2019. 

20.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

5.000.000 РСД, и 

15.000.000 РСД ЛС 

- Изградоа 4,5km 

далекпвпда 20kV, 2,5km 

кабла 20kV и УС 

20/0,4kV. 

План Ппщтине 

Житищте 

 

2.3.5.6 

Изградоа далекпвпда 20kV  

између насеља Житищте и 

Клека (за перспективнп 

узајамнп резервираое) 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2019-2020. 

20.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

16.000.000 РСД, и 

4.000.000 РСД ЛС 

- Изградоа 8km 

далекпвпда 20kV. 

Средоерпшни план 

Електрпвпјвпдине 
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2.3.5  Прпграм: Ппбпљщаое квалитета електрп-енергетске снабдевенпсти 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.3.5.7 

Пплагаое ппдземнпг каблпвскпг 

средоенаппнскпг впда, 

измещтаое РТС-5 Житищте 

изградопм нпве мпнтажнп-

бетпнске ТС 20/0,4kV и 

пплагаое ппдземнекаблпвске 

нискпнаппнске мреже и јавне 

расвете у центру Житищта 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2014-2020. 

10.000.000 РСД 
 

 

„Електрпвпјвпдина“ 

3.000.000 РСД, и 

7.000.000 РСД ЛС 

- Пплагаое 0,02km кабла 

20kV, изградоа МБУС 

20/0,4kV и пплагаое 

0,5km кабла 0,4kV и 

каблпвске 

канделаберске мреже 

јавне расвете. 

План Ппщтине 

Житищте 

 

2.3.5.8 

Изградоа далекпвпда и стубне 

ТС20/0,4kV  у Ппљппривреднпј 

зпни за заливни систем  у 

Житищту  

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2014-2020. 

4.000.000 РСД 
 

4.000.000 РСД ЛС 

- Изградоа 0,5 km 

далекпвпда 20kV, 

изградоа СУС 20/0,4kV 

План Ппщтине 

Житищте 

2.3.5.9 
Изградоа стубне ТС20/0,4kV  у 

Тпрди 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2014-2020. 

1.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

1.200.000 РСД, и 

300.000 РСД ЛС 

- Изградоа СУС 20/0,4kV. 
План Ппщтине 

Житищте 

2.3.5.10 
Изградоа стубне ТС20/0,4kV  у 

Тпрку 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2014-2020. 

1.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 

750.000 РСД, и 

750.000 РСД ЛС 

- Изградоа СУС 20/0,4kV. 
План Ппщтине 

Житищте 

2.3.5.11 
Изградоа стубне ТС20/0,4kV  у 
Српскпм Итебеју 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ Зреоанин 
и ЛС 

2014-2020. 

1.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
450.000 РСД, и 

1.050.000 РСД ЛС 

- Изградоа СУС 20/0,4kV. 
План Ппщтине 
Житищте 

2.3.5.12 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Тпрку 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

9.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
2.700.000 РСД, и 

6.300.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 
Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
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2.3.5  Прпграм: Ппбпљщаое квалитета електрп-енергетске снабдевенпсти 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.3.5.13 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Равнпм Тппплпвцу 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

3.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.500.000 РСД, и 

1.500.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 
Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.14 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Житищту 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

5.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
2.500.000 РСД, и 

2.500.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.15 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Тпрди 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

6.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.950.000 РСД, и 

4.550.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
 

2.3.5.16 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Банатскпм 
Карађпрђеву 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

8.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
6.400.000 РСД, и 

1.600.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.17 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Честерегу 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

3.000.000РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
900.000 РСД, и 

2.100.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.18 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Банатскпм Двпру 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

2.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.250.000 РСД, и 

1.250.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.19 
Рекпнструкција мещпвите 
мреже у Међи 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

3.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
2.400.000 РСД, и 
600.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

мещпвите мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
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2.3.5  Прпграм: Ппбпљщаое квалитета електрп-енергетске снабдевенпсти 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.3.5.20 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Банатскпм Вищоићеву 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

1.200.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
360.000 РСД, и 

840.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 
Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.21 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Тпрку 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

4.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.350.000 РСД, и 

3.150.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.22 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Равнпм Тппплпвцу 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

5.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.650.000 РСД, и 

3.850.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.23 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Житищту 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

8.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
4.000.000 РСД, и 

4.000.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 
Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.24 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Тпрди 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

6.500.000РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.950.000 РСД, и 

4.550.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.25 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Банатскпм 
Карађпрђеву 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

8.750.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
7.000.000 РСД, и 

1.750.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 

2.3.5.26 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Честерегу 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

11.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
3.300.000 РСД, и 

7.700.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
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2.3.5  Прпграм: Ппбпљщаое квалитета електрп-енергетске снабдевенпсти 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.3.5.27 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Хетину 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

15.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
7.500.000 РСД, и 

7.500.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
 

2.3.5.28 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Српскпм Итебеју 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

12.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
9.600.000 РСД, и 

2.400.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
 

2.3.5.29 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Нпвпм  Итебеју 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

13.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
6.750.000 РСД, и 

6.750.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средоерпшни план 
Електрпвпјвпдине 
 

2.3.5.30 
Рекпнструкција нискпнаппнске 
мреже у Међи 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

6.500.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.950.000 РСД, и 

4.550.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција 

нискпнаппнске мреже 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
 

2.3.5.31 
Осветљеое кружнпг тпка у 
Житищту 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

1.000.000 РСД 
 

1.000.000 РСД ЛС 

- Пплагаое 0,2km кабла 

0,4kV и каблпвске 

канделаберске мреже 

јавне расвете 

План Ппщтине 
Житищте 
 

2.3.5.32 

Ппбпљщаое јавне расвете у 
насељеним местима ппщтине 
Житищте (замена улишних 
сијалица щтедљивим 
сијалицама, ппдещаваое 
регулатпра) 

„Електрпвпјвпдина“ дпп Нпви 
Сад –ЕД“Зреоанин“ 
Зреоанин, АПВ и ЛС 

2014-2020. 

11.000.000 РСД 
 

„Електрпвпјвпдина“ 
1.000.000 РСД, и 

10.000.000 РСД ЛС 

- Рекпнструкција мреже 

јавне расвете 

Средопрпшни план 
Електрпвпјвпдине 
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2.3.6  Прпграм: Прпщиреое капацитета пбјеката детаљне каналске мреже (ДКМ)  

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.6.1 

Дпвпђеое у двпнаменску функцију 

ппстпјеће каналске мреже у 

К.О.Међа 

Влада РС, Влада АПВ,ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014. 

240.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

12.000.000 РСД ЛС 

- Елабпрат изведенпг 

стаоа 

- Верификпвана 

пкпншана ситуација пд 

стране инвеститпра и 

надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

 

2.3.6.2 

Ппјашанп пдржаваое (санација) 

система за пдвпдоаваое „Међа 

II“ у циљу пбезбеђеоа 

двпнаменске функције 

навпдоаваоа мреже у К.О. Међа 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014. 

20.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС 

- Верификпвана 

пкпншана ситуација пд 

стране инвеститпра и 

надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

 

 

2.3.6.3 

Ппјашанп пдржаваое (санација) 

система за пдвпдоаваое „Итебеј 

I“ у циљу пбезбеђеоа двпнаменске 

функције навпдоаваоа мреже у 

К.О.Тпрак i K.O. Нпви Итебеј 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

40.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

2.000.000 РСД ЛС 

 

- Верификпвана 

пкпншана ситуација пд 

стране инвеститпра и 

надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

2.3.6.4 

Ппјашанп пдржаваое (санација) 

система за пдвпдоаваое 

„Карађпрђевп Мплин I“ у циљу 

пбезбеђеоа двпнаменске функције 

навпдоаваоа мреже у 

К.О.Карађпрђевп 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

30.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

1.500.000 РСД ЛС 

 

- Верификпвана 

пкпншана ситуација пд 

стране инвеститпра и 

надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

2.3.6.5 

Ппјашанп пдржаваое (санација) 

система за пдвпдоаваое „Мали 

Рит“ у циљу пбезбеђеоа 

двпнаменске функције 

навпдоаваоа мреже у К.О.Српски 

Итебеј и К.О.Хетин 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

30.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

1.500.000 РСД ЛС 

 

- Верификпвана 

пкпншана ситуација пд 

стране инвеститпра и 

надзпра 
Идејна фаза 
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2.3.6  Прпграм: Прпщиреое капацитета пбјеката детаљне каналске мреже (ДКМ)  

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.6.6 

Искпп канала – дппуна у 

К.О.Карађпрђевп, према прпјекту 

система за пдвпдоаваое 

„Карађпрђевп Мплин“ 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

20.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

1.000.000  РСД ЛС 

- Верификпвана 

пкпншана ситуација пд 

стране инвеститпра и 

надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

2.3.6.7 

Радпви на Ц.С. „Кланица“ – 

Кланишки канал (заврщетак 

радпва) 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

10.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

500.000 РСД ЛС 

- Верификпвана 

пкпншана ситуација пд 

стране инвеститпра и 

надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

2.3.6.8 
Радпви на електрификацији Ц.С. 

Бикищ мпст и Ц.С. Итебеј млин 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

20.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

1.000.000  РСД ЛС 

- Верификпвана 
пкпншана ситуација пд 
стране инвеститпра и 
надзпра 

Идејна фаза 

2.3.6.9 
Изградоа Ц.С.Шлајз, канал Међа, 

Плпвни Бегеј 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

15.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

750.000  РСД ЛС 

- Верификпвана 
пкпншана ситуација пд 
стране инвеститпра и 
надзпра 

Идејна фаза 

2.3.6.10 
Ревитализација система за 

пдвпдоаваое „Међа“ - Тамищац 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

15.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

750.000 РСД ЛС 

- Верификпвана 
пкпншана ситуација пд 
стране инвеститпра и 
надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

2.3.6.11 

Прпграм суфинансираоа АПВ-ЈВП-

Опщтина за радпве на каналима 

система за пдвпдоаваое на 

теритприји Опщтине Житищте 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

350.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

17.500.000 РСД ЛС 

- Верификпвана 
пкпншана ситуација пд 
стране инвеститпра и 
надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 

2.3.6.12 
Радпви на другпм језеру рибоака 

„Лиоак“  Тпрак 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

5.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
250.000  РСД ЛС 

- Верификпвана 
пкпншана ситуација пд 
стране инвеститпра и 
надзпра 

Идејна фаза 
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2.3.6  Прпграм: Прпщиреое капацитета пбјеката детаљне каналске мреже (ДКМ)  

Брпј 

(щифра) 
Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 

Временски 

пквир 

Изнпс и извпр 

финансираоа 
Индикатпри Статус 

2.3.6.13 

Уклаоаое деппнија пд искппа 

канала: 

 „Карађпрђевп Мплин“ и 

Главни канал „Итебеј Цроа“ 

Влада РС, Влада АПВ, ВДП 

Средои Банат, ЈВП Впде 

Впјвпдине и ЛС 

2014.-2020. 

70.000.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

3.500.000 РСД ЛС 

- Верификпвана 
пкпншана ситуација пд 
стране инвеститпра и 
надзпра 

Израђена прпјектнп 

технишка 

дпкументација 
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3 .  ПРПБЛЕМ/ПРИПРИТЕТ:  Живптна средина 
Степен припритета 

(виспк) 
 

3.1. Стратещки циљ: ЈАШАОЕ ЕКПЛПЩКЕ СВЕСТИ 
 

3.1.1  Прпграм: Акције защтите живптне средине 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.1.1.1 

Акције защтите живптне 
средине: 
-„Ошистимп Србију“ 
-Сузбијаое и унищтаваое 
амбрпзије 
-Биљни пстаци кап енергетски 
брикети 
-Ппдигнимп прпценат зеленила 

Влада РС , Влада АПВ, Јавне 
устанпве и предузећа, ПШ и 
ЛС 

2014-2020. 

30.000.000 РСД 
 
 

Дпнатпри и  

2.100.000 РСД ЛС 

Пп гпдини реализације: 

- 500 лица кпја су 
ушествпвала у 
акцијама,  

- 1000 брпщура,  

- 1 видеп и аудип запис 
 

Прпјекат у тпку  

3.1.1.2 

Зелена агенда за ппщтине Нпва 
Цроа и Житищте - 
Стратегија защтите живптне 
средине 
 

Влада АПВ, ппщтина Нпва 
Цроа, НВП и ЛС 

2014. 

1.500.000 РСД 

 

Дпнатпри и 

150.000 РСД ЛС 

- 50 лица ушесника у 
акцији 

- 50 брпщура,  

- 3 прилпга на УВ и 
радију 

Прпјекат у тпку  

3.1.1.3 
Рекултивација и реамидација 
загађенпг тла 

Влада РС, Влада АПВ ,ЈКСП 
„Екпс“, РГЗ СКН Житищте и ЛС 

2014-2020. 

20.000.000 РСД 

Дпнатпри и 
5.000.000 РСД ЛС 

- Рекултивисанп и 
реамидиранп 15  
хектара загађенпг тла 

Идејна фаза 
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3.1.2 Прпграм: Едукација разлишитих категприја станпвнищтва 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.1.2.1 
Организпваое едукација п 
адекватнпј примени пестицида 
и примени ђубрива 

Влада АПВ, ИПГ, НВП, 
Саветпдавна струшна служба 
Зреоанин и ЛС 

2014-2020. 

700.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС 

- 350 лица  у прпјекту, 

- 7 видеп презентација  

- 7 прилпга на тв и 
интернет страницама 
ЛС 

Идејна фаза 

3.1.2.2 
Организпваое трибина п 
знашају разлишитих аспеката 
защтите живптне средине 

Влада РС, Влада АПВ, ЈП, ПШ, 
ПФ, НВП и ЛС 

2014-2020. 

1.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
200.000 РСД ЛС 

- 2.000 ушесника  

- 2.000 брпщура 

- 7 прилпга на тв и радију 

Идејна фаза 
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3.2. Стратещки циљ: СТАРАОЕ П ВПДНИМ РЕСУРСИМА И ОИХПВП ПДРЖИВП КПРИЩЋЕОЕ 
 

3.2.1  Прпграм: Стараое п текућим и стајаћим впдним ресурсима 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.2.1.1 

Уређиваое, шищћеое, защтита 

и пдржаваое излетищта уз 

пбалу реке Бегеј 

Влада АПВ, ЈП, НВП, ДУД, ПШ  
и ЛС 

2014-2020. 

7.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
700.000 РСД ЛС 

- 7 акција уређеоа Идејна фаза 

3.2.1.2 
Израда катастра бара и оихпв 
туристишки развпј 

РГЗ СКН Житищте, УПЖ, НВП и 
ЛС 

2014-2016. 

1.100.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
300.000 РСД ЛС 

- Израђен катастар бара Идејна фаза 

3.2.1.3 Уређеое бара  Влада АПВ, ЈП, НВП и ЛС 2014-2018 

5.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
500.000 РСД ЛС 

- 3 уређена лпкалитета Идејна фаза 

3.2.1.4 
Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације за измуљиваое 
Бегеја 

Влада РС , Влада АПВ, ЈП, 
међунарпдни партнери, Град 
Зреоанин, РЦР Банат и ЛС 

2014-2020. 

10.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
1.000.000 РСД ЛС 

- Израђена прпјектнп-
технишка 
дпкументација 

Идејна фаза 

(Студија извпдљивпсти 
измуљиваоа Бегеја из 
2004.гпд) 

3.2.1.5  Измуљиваое Бегеја 
Влада РС , Влада АПВ, ЈП, 
међунарпдни партнери, Град 
Зреоанин, РЦР Банат и ЛС 

2014-2020. 

202.300.000.000 РСД  
 

Дпнатпри и 
10.000.000 РСД ЛС 

- Измуљан Бегеј 

Идејна фаза  
(Студија извпдљивпсти 
измуљиваоа Бегеја из 
2004.гпд.) 
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3.2.2 Прпграм: Дефинисаое квалитета и капацитета термпминералних впда 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.2.2.1. 
Активираое бунара у лекпвите 
сврхе 

Влада АПВ, ЈП, Завпд за 
защтиту јавнпг здравља, 
суседне државе шланице ЕФ, 
РЦР Банат и ЛС 

2014-2016. 

15.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
3.000.000 РСД ЛС 

- Активиран бунар  

Идејна фаза 
(Студија извпдљивпсти 
минералних впда) 

3.2.2.2. 
Израда технишке 
дпкументације за изградоу 
баоскпг лешишищта у Тпрди 

Влада АПВ и ЛС 2017-2020. 

1.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
300.000 РСД ЛС 

- Израђена технишка 
дпкументација 

Идејна фаза 
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3.3. Стратещки циљ: ППДСТИЦАОЕ БИПДИВЕРЗИТЕТА 
 

3.3.1  Прпграм: Бпрба прптив ерпзије и ппщумљаваое 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.3.1.1. 
Прпщиреое ппстпјећег 
расадника биљним врстама 
кпје спрешавају ерпзију тла 

Влада АПВ, ЈКСП „Екпс“ и ЛС 2014-2016. 

21.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
3.000.000 РСД ЛС 

- 3 ha нпвпфпрмиранпг 
расадника 

Прпјекат у тпку 

3.3.1.2 
Ппдизаое ппљпзащтитнпг 
ппјаса  

Влада АПВ, ЈП, ИПГ,НВП и ЛС 2014-2020. 

157.200.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
7.000.000 РСД ЛС 

Фпрмиран ппљпзащтитни 
ппјас – 73 ha  

Прпјекат у тпку  

3.3.1.3 
Обнпва паркпва у насељаним 
местима 

Влада АПВ, ЈКСП „Екпс“, НВП и 
ЛС 

2014-2020. 

5.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
500.000 РСД ЛС 

5 пбнпвљених паркпва 
ппврщине 6 ha 

3 Прпјектнп технишка 
дпкументације 
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3.4. Стратещки циљ: КПРИЩЋЕОЕ ПБНПВЉИВИХ И АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВПРА ЕНЕРГИЈЕ 
 

3.4.1  Прпграм: Дефинисаое пптенцијала у пбласти пбнпвљивих и алтернативних извпра енергије 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.4.1.1. 
Израда студије извпдљивпсти п 
мпгућнпстима кприщћеоа 
биљних пстатака  

Влада АПВ, ИПГ, ЈП и ЛС 2014-2015. 

3.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и  
300.000 РСД ЛС 

Фрађена студија  Идејна фаза 

 
 

3.4.2  Прпграм: Ппдизаое капацитета за искприщћаваое пбнпвљивих извпра енергије 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.4.2.1 
Уградоа 5 спларних кплектпра 
на 5 јавних устанпва 

Влада АПВ, ЈП, Јавне устанпве 
и ЛС 

2014-2016. 

8.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
5.000.000 РСД ЛС 

- Пет јавних устанпва 
ппремљенп спларним 
кплектприма 

Израђена прпјектнп  
технишка 
дпкументација 

3.4.2.2 
Ппвећаое енергетске 
ефикаснпсти рекпнструкцијпм 
кптларница у јавним зградама  

Влада АПВ, ЈП, Јавне устанпве 
и ЛС 

2014-2020. 

6.700.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
3.000.000 РСД ЛС 

- рекпнструисане 
кптларнице у јавним 
зградама 

Израђена прпјектнп  
технишка 
дпкументација 
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3.5. Стратещки циљ: УРЕЂЕОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 

3.5.1  Прпграм: Прганизпванп управљаое птпадпм 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.5.1.1 Мпдернизација и ппремаое ЈП Влада РС , Влада АПВ, ЈП и ЛС 2014-2020. 

20.000.000 РСД 
 
 

Дпнатпри и 
10.000.000 РСД ЛС 

- Аутпппдизаш,  

- Булдпжер,  

- Скип багер рпвпкппаш 

- Цистерна 

-  Камипн кипер 

- Вибрп-набијаш 

- ппрема за 30 радника 
за рад на терену 

Прпјекат у тпку 

3.5.1.2 
Изградоа трансфер станице са 
рециклажним двприщтем 

Влада РС , Влада АПВ, ЈП, 
суседне ЛС и ЛС 2014-2019. 

200.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
70.000.000 РСД ЛС 

Изграђена трансфер 
станица са рециклажним 
двприщтем  

Фрбанистишки 
прпјекат,  
пбезбеђенп 45.000.000 
РСД 
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3.5.2  Прпграм: Санација и рекултивација неуређених деппнија и других деградираних прпстпра 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.5.2.1. 

Израда технишке 
дпкументације за санацију и 
рекултивацију деградираних 
прпстпра са касетпм за 
пдлагаое птпада 

Влада РС, Влада АПВ, ЈП и ЛС 2014-2015. 

4.500.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
1.800.000 РСД ЛС 

Фрађена технишка 
дпкументација 

Идејна фаза 

3.5.2.2. 

Санација и рекултивација 
деградираних прпстпра са 
изградопм касете за пдлагаое 
птпада 

Влада РС, Влада АПВ, ЈП и ЛС 2016-2020. 

48.000.000 РСД 
 

Дпнатпри и 
10.400.000 РСД ЛС 

Саниранп 10 ha 
деградиране ппврщине 

Идејна фаза 

 
 
 

 



 

130 
 

 

 

*** 

Табела 34: Активнпсти великих (јавних) предузећа на теритприји ппщтине Житищте 

Назив Активнпст Временски перипд Изнпс 

ЈП „Путеви Србије“ 

 Дпврщетак државнпг пута II реда Житищте-Банатскп Карађпрђевп 

 Санација државнпг пута II реда Упрак-Нпви Итебеј и Банатскп 
Карађпрђевп –Упрда 

 Изградоа лпкалнпг пута Хетин-Впјвпда Степа у граници ппщтине 
Житищте 

 2012-2020. 

 2012-2020. 
 

 2012-2020 
 

 850.000.000 РСД 

 525.000.000 РСД 
 

 125.000.000 РСД 

Међусума: 1.500.000.000 РСД 

НИС а.д. 

 Извпђеоесеизмишких испитиваоа на истражнпм ппдрушју Итебеј 

 Анекс Прпјекта геплпщких истраживаоа средоег Баната -израда 3 
бущптине (2 бущптине пд 2.500m и 1 пд 3.000m.) 

 Прпјекат изградое нафтпвпда Итебеј- Елемир са прикљушиваоем 
ппља Зреоанин, Зреоанин север и Михајлпвп 

 Прпјекат ппвезиваоа нпвпизбущених бущптина на НГП Итебеј 

 2013-2014. 

 2015-2016. 
 

 2015. 
 

 2015. 

 544.813.923 РСД 

 1.016.703.000 РСД 
 

 628.500.000 РСД 
 

 320.000.000 РСД 

Међусума: 2.510.016.923 РСД 

Уелекпм Србија а.д. 

 Изградоа пптишкпг кабла Српски Итебеј – Међа-Државна граница, 
Српски Итебеј -Хетин и привпднпг пптишкпг кабла за Банатскп 
Вищоићевп 

 Рекпнструкција приступне мреже Српски Итебеј, Нпви Итебеј и Међа 

 Децентрализација приступне мреже Српски Итебеј (изградоа МСАН 
Нпви Итебеј) 

 РБС Банатски Двпр, Банатскп Карађпрђевп, Упрак и Равни Уппплпвац 

 2013-2015. 
 
 

 2014-2015. 

 2013-2014. 
 

 2014-2017. 

 24.951.600 РСД 
 
 

 6.000.000 РСД 

 6.500.000 РСД 
 

 28.000.000 РСД 

Међусума: 65.451.600 РСД 

 

Укупнп: 4.075.468.523 РСД 
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7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 

Имплементација, пднпснп реализација Стратегије је кљушни деп, пднпснп сврха 
шитавпг прпцеса стратещкпг планираоа. Стпга је Уим за израду Стратегије ближем 
дефинисаоу имплементације Стратегије ппсветип ппсебну пажоу. 

Фаза имплементације Стратегије се заснива на реализацији оенпг Aкципнпг плана, 
кпји представља пплазну пснпву за имплементацију Стратегије. 

Кап щтп је за заппшиоаое прпцеса стратещкпг планираоа, Ппщтина дпнела пдређену 
пдлуку, у кпјпј се иницира прпцес, именују људи за пдређене ппслпве, такп се и за 
фазу имплементације Стратегије мпрају ушинити неппхпдни фпрмални кпраци. Пре 
свега, Ппщтина ће пре иницираоа фазе имплментгације Стратегије требати да ушини 
следеће: 

1. Именпваое  људи и/или тела кпје ће бити пдгпвпрнп за 
имплементацију; 

2. Дефинисаое пплпжаја Уела за имплементацију у пквиру ппщтинске 
управе; 

3. Дефинисати лица и пдгпвпрнпсти на прпјектима на кпјима је 
Ппщтина нпсилац истих; 

4. Дефинисати лица и пдгпвпрнпсти на прпјектима на кпјима је 
Ппщтина прпјектни партнер. 

Фправп из разлпга несметанпг ппшетка имплементације Стратегије, Ппщтина је 
дефинисала Упп 10 прпјеката, кап щтп је тп у увпднпм делу Акципнпг плана и 
наведенп. Бучети пвих прпјеката тебали би да се нађу у бучету Ппщтине за 2014. 
гпдину. 

Ппред Упп 10 прпјеката, кап инструмента за заппшиоаое прпцеса имплeментације 
Стратегије, други инструмент, знатнп слпженији, је Пперативни план имплементације 
Стратегије за сваку гпдину планскпг перипда. Ф пвпм дпкументу, кпји се фпрмалнп 
усваја пд стране изврщнпг ппщтинскпг пргана, пднпснп Ппщтинскпг већа, дефинище се 
најмаое следеће: 

1. Списак прпјеката предвиђених за реализацију у нареднпј гпдини, 
најмаое дппуоених са елементима из Акципнпг плана; 

2. Списак партнера укљушених у реализацију прпјеката и нашин  
фпрмализације међуспбних пднпса; 

3. Дефинисана укупна пптребна средства за реализацију прпјеката; 

4. Дефинисана средства кпја Ппщтина треба да издвпји за реализацију 
прпјеката, са најмаое кварталнпм прпјекцијпм; 

5. Праћеое реализације прпјеката, и 

6. Извещтаваое. 
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8. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Имајући у виду да свака стратегија и оен акципни план ппдлежу кпнтрпли и 
вреднпваоу, Ппщтина је предвидела да ће се пвпм оенпм делу ппсветити ппсебна 
пажоа. 
С тим у вези, саставни деп пдлуке Скупщтине ппщтине Житищте, брпј: I-020-4/2013 пд 
29.01.2013. гпдине, садржи деп у кпјем се именују лица за Раднп телп кпје ће се 
бавити ппслпвима мпнитпринга и евалуације, а кпје је у следећем саставу: 

1. Јелена Уравар-Миљевић, 
2. Игпр Салак, и 
3. Јпван Мандић. 
 

Ппред Раднпг тела, за мпнитпринг и евалуацију Стратегије, пп прирпди ствари деп 
ппслпва ће пбављати и Канцеларија за ЛЕР, шиме би се искпристили оени ппстпјећи 
капацитети и пвпј прганизаципнпј јединици Ппщтине дале веће надлежнпсти.  

Раднп телп и Канцеларија за ЛЕР ће, пре свега радити на следећим активнпстима: 

 Израда временскпг плана мпнитпринга прпјеката и евалуације Стратегије 

 Израда извещтаја (најмаое на гпдищоем нивпу) 

 Предлпг кпрективних мера 

Ф сврху мпнитпринга и евалуације израдиће се ппсебни евалуаципни упитници, на 
пснпву кпјих ће се перипдишнп радити евалуаципни извещтаји кпји ће се ппднпсити 
надлежним прганима. 

Канцеларија за ЛЕР ће радити анализу реализпваних прпјеката и оихпвих ефеката, са 
ппсебним псвртпм на евентуалне препреке у оихпвпј реализацији и у сарадои са 
Радним телпм ће се давати смернице за пдређене интервенције у имплементацији 
Акципнпг плана. 

Пп пптреби, извещтаји (квартални, гпдищои, заврщни) п реализацији прпјеката из 
Акципнпг плана Стратегије ће се дпстављати Канцеларији за ЛЕР, пд стране нпсилаца 
реализације прпјеката. 

Ф циљу щтп ефикасније и ефективније имплементације Стратегије, извещтаваоу 
највищих пргана Ппщтине ће се ппсветити ппсебна пажоа.  

Стратегијпм је предвиђенп да Раднп телп на кварталнпм нивпу извещтава Ппщтинскп 
веће п напретку на имплементацији Стратегије. Уакпђе, предвиђенп је да се на 
гпдищоем нивпу, Скупщтини ппщтине ппднпси гпдищои извещтај п реализацији 
Стратегије, и тп пд стране Ппщтинскпг већа.  

Сви пви извещтаји треба да ппслуже и у циљу правпвременпг интервенисаоа у слушају 
неппхпднпсти предузимаоа пдређених мера, какп би се Акципни план Стратегије щтп 
успещније реализпвап. 

На следећпј слици представљен је щири пквир функципнисаоа прпцеса мпнитпринга и 
евалуације Стратегије, пднпснп прпјеката дефинисаних у оенпм Акципнпм плану. 
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РАДНП 
ТЕЛП

Ппщтинскп веће

Канцеларија за  

ЛЕР

Нпсипци прпјеката

Информисање/

анализа

Мониторинг и 

евалуација

Скупщтина ппщтине

Извештавање

(годишње)

Извештавање

(квартално)

Извештавање

(по пројектној динамици)

My Project

 

Слика5. Шири пквир функципнисаоа прпцеса мпнитпринга и евалуације 

 

Систем за управљаое прпјектима „Мy Project“развијен и унапређиван пд стране РЦР 
Банат, у пквиру сектпра за прпјекте и ИУ,биће усппстављен и у ппщтини Житищте. 

Апликација за управљаое прпјектима пмпгућава првенственп брз преглед свих 
прпјеката, унпспрпјеката, измену ппдатака п прпјектима, истприју свакпг ппјединашнпг 
прпјекта, снимаоесигурнпсних кппија прпјеката, преглед прпјеката пп наведеним 
критеријумима, праћеое прпјеката крпзразлишите фазе, управљаое прпјектнпм 
дпкументацијпм, кап и мпнитпринг и извещтаваое. 

Ппсебан мпдул развијен је за мпнитпринг прпјеката, кпји пмпгућава праћеое 
прпјектних активнпсти крпз све фазе реализације, кап и праћеое реализпваних 
средстава (бучета) пп прпјектним активнпстима. 

Апликација пмпгућава и креираое некпликп врста извещтаја кпји се мпгу кпристити 
какп за евалуацију такп и за анализу и праћеое пстварених циљева. 
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Слика 6. Интерфејс апликације приликпм лпгпваоа 

 

 

 

Слика 7. Интерфејс апликације кпд праћеоа активнпсти прпјеката 
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АНЕКСИ 

 

 

1. Индикатпри 

2. Пдлука п изради СЛПРа 

3. Рещеое п именпваоу Стратещкпг савета 

4. Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт рурални 
развпј 

5. Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт 
инфраструктуре и кпмуналних делатнпсти  

6. Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт защтите 
живптне средине и енергетике 

7. Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт људских 
ресурса и друщтвенп екпнпмски развпј 

8. Project fishe за УПП 10 прпјеката 

9. Прпфил лпкалне заједнице/ппщтине 
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Анекс 1: Индикатпри СЛПРа РЦР БАНАУ 
 

 
 

Индикатпрбр. 2.  
ТЕМА:             ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Прпсешнабрутпзарада 

 

Прпсешна брутп 
зарада, РСД 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Република Србија 45.674 44.147 47.450 52.733 57.430 

Житищте 32.610 35.560 38.630 44.474 50.842 
Извпрппдатака:  
Републишкизавпдзастатистику, публикација-Гпдищоак „ОпщтинеуСрбији“. 

 

Кпментар: 

Прпсешнебрутпзарадеуппщтиниимајутрендрастауперипду 2006-2012. гпдине. 
СлишантрендјеустанпвљеннанивпуРС. ЗарадесууЖитищтуупвпмперипдуппвећанеза 
72%, дпкјеппвећаоенанивпуРСизнпсилп 49%. ПрпсешнезарадеуЖитищтусу, међутим, 
идаљезнашајнпнижеупднпсунапрпсекРС.    
Ф ппсматранпм перипду (пд 2006. гпдине дп 2013. гпдине) прпсешна брутп зарада у 
ппщтини Житищте је исппд републишкпг прпсека, али се разлика битнп смаоује.  

Индикатпрбр. 1 
ТЕМА:             ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Степенразвијенпсти 

 

Извпрппдатака:  
Уредбапутврђиваоујединственелистеразвијенпстирегипнаијединицалпкалнесампуправеза 2012. Гпдину 

Кпментар:  

Према Фредби п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне 
сампуправе за 2012. гпдину Ппщтина Житищте је на пснпву вреднпсти брутп дпмаћег прпизвпда 
пп глави станпвника у пднпсу на републишки прпсек, сврстана у IV групу. Пвај ппдатак указује да је 
вреднпсти брутп дпмаћег прпизвпда пп глави станпвника у ппщтини исппд 60% републишкпг 
прпсека, пднпснп да ппщтина спада у најнеразвијене ппщтине Србије. 
ФзппщтинуЖитищтеупвпјгруписеналазијпщ 45 лпкалнихсампуправа.  
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Индикатпр бр. 3 
ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа 

 

Гпдина Ппљппривреда 
Прерађивашка 

индустрија 
Грађевинарствп 

Ург. на 
вел. и 

малп и 
пправка 

Пбразпваое 
Здравствп 
и спц. рад 

Држ.управа 
и спц. псиг. 

2008. 9,75 1,31 0,07 1,44 1,44 0,54 1,34 

2009. 7,54 1,41 0,02 1,59 1,46 0,57 1,58 

2010. 9,04 1,80 0,00 0,78 1,46 0,58 1,26 

2011. 9,75 2,09 0,00 0,76 1,46 0,57 1,13 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, Гпдищоак „Опщтине и регипни у Републици Србији“, 2006-2010. 

 

Кпментар: 

Ф Житищту је највећи лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа у пбласти 
ппљппривреде.Највећи прпценат заппслених у 2011. гпдини на теритприји ппщтине 
Житищте радип је у прерађивашкпј индустрији (35,3%), пптпм у ппљппривреди (19,5%) и 
пбразпваоу (11.5%). Сва наведена ушещћа заппслених у ппјединим делатнпстима су изнад 
прпсека за Србију. Ппљппривреда има највищи лпкацијски кпефицијент. 
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Индикатпрбр. 4 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ - ППЉППРИВРЕДА 

ИНДИКАТПР: Удеп ппљппривреднпг станпвнищтва у раднпм кпнтигенту 

 

Гпд. 
Фкупни радни кпнтигент 

Фкупнп ппљппривреднп 
станпвнищтвп 

Фдеп ппљппривреднпг у 
раднпм кпнтигенту 
станпвнищтва (%) 

Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС 

2008. 12.227 1.356.028 4.959.456 762 28.079 48.505 6,23 2,07 0,98 

2009. 11.829 1.353.010 4.954.984 523 25.836 45.091 4,42 1,91 0,91 

2010. 11.706 1.351.573 4.955.764  Н.п.  Н.п. 42.339  Н.п.  Н.п. 0,85 

2011. 11.538 1.346.350 4.947.477 493 20.663 34.815 4,27 1,53 0,70 

2012.  Н.п.  Н.п.  Н.п. 495  Н.п. 33.002  Н.п.  Н.п.  Н.п. 

Извпр ппдатака: 
РЗС 

Наппмена: 

Нема свих пптребних ппдатака. 

 
Кпментар:  

Фдеп ппљппривреднпг станпвнищтва у раднпм кпнтигенту изузетнп је виспк у ппщтини Житищте, 
какп у пднпсу на Србију, такп и у пднпсу на Впјвпдину. 
Пвп је ускладу са псталим индикатприма кпји ппказују степен развијенпсти Ппщтине. 
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Индикатпрбр. 5 
ТЕМА:             ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Укупнаактивнпст и стппазаппсленпсти 

 

Гпд / 
стаое 
31.06. 

Фкупнп 
станпвнищтвп 

Фкупнп активнп 
станпвнищтвп 

Гпдищои прпсек 
Заппсленп 

станпвнищтвп 

Фшещће активнпг у 
укупнпм 

станпвнищтву (%) 

Фшещће 
заппслених у 

укупнпм активнпм 
станпвнищтву (%) 

Житищте РС Житищте РС Житищте РС Житищте РС Житищте РС 

2007. 18.661 7.381.579 12.407 4.967.517 2.932 2.002.344 66,49 67,30 23,63 40,31 

2008. 18.307 7.350.222 12.227 4.959.456 2.777 1.999.476 66,79 67,47 22,71 40,32 

2009. 18.005 7.320.807 11.939 4.954.984 2.469 1.889.085 66,31 67,68 20,68 38,12 

2010. 17.708 7.291.436 11.829 4.955.764 2.583 1.795.775 66,80 67,97 21,84 36,24 

2011. 16.841 7.186.862 11.191 4.911.268 2.528 1.746.138 66,45 68,34 22,59 35,55 

Извпр ппдатака  
Републишки завпд за статистику, Публикација-Гпдищоак „Опщтине у Републици Србији“, 2006-2010. 
гпдине. 

  
Кпментар: 

Брпј станпвника је између два ппписа знашајнп смаоен са 20.399 на 16.841.Фшещће 
заппслених у укупнпм активнпм станпвнищтву je такпђе релативнп стабилнп и креће се 
између 22% и 23%, щтп је ниже пд прпсека Србије (између 40% и 35%). За разлику пд 
Србије кпја има негативан тренд, пвај тренд се не упшава када је у питаоу ппщтина 
Житищте. 
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Индикатпрбр. 6 
ТЕМА:             ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР:  Стппанезаппсленпсти 

 

Стппанезаппсленпст
и (%) 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Република Србија 15,80 14,67 14,74 14,72 14,93 

Житищте 23,17 20,99 20,47 19,48 19,53 

Извпрппдатака:  
Републишкизавпдзастатистику, публикација-Гпдищоак „ОпщтинеуСрбији“. 

 

Кпментар:  

Фшещће незаппслених у укупнпм активнпм станпвнищтву изнад је нивпа у РС и у перипду 
пд 2007.дп 2011. гпдине бележи пад са 23,17% на 19,53%. 
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Индикатпр бр. 7 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  

ИНДИКАТПР: Ппслпвни прпстпр  

 

Ппврщина ппслпвнпг 
прпстпра на 1000 станпвника 

изграђена у 2008. гпдини 

Фкупна ппврщина (нпвп) 
изграђенпг ппслпвнпг 

прпстпра у кпнкретнпј гпдини 
m2 

Брпј 
станпвника 
изражен у 

хиљадама пп 
пппису 2011 

Ппврщина 
ппслпвнпг прпстпра 
на 1000 станпвника 

изграђена 
претхпдне гпдине 

Република Србија 1.348.059 7.350,222 183,40 

Житищте 1.320 18.307 72,10 
Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за статистику 

 

Кпментар:  

Ппврщина ппслпвнпг прпстпра на 1.000 станпвника у ппщтини Житищте знатнп је маоа пд 
истпг индикатпра за Србију. Имајући у виду екпнпмска креаоа у земљи у ппсматранпм 
перипду не треба извлашити закљушке пре негп се увиди тренд кретаоа, кап и ппврщина 
ппслпвнпг прпстпра кпја се не кпристи, а кпја би мпгла да буде стављена у екпнпмску 
функцију (пвај индикатпр не пбухвата ту категприју). 
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Индикатпр бр. 8 

ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Брпј регистрпваних привредних друщтва  и 
предузетника 

 

 
брпј привредних 

друщтава 
Брпј 

предузетника 
брпј станпвника  

(у 000) 

Брпј регистрпваних 
привредних 
друщтава на  

1000 станпвника 

Брпј предузетника 
на 1000 станпвника 

 
Житищте РС Житищте РС Житищте РС Житищте РС Житищте РС 

2010 99 109961 238 220619 17.7 7498 5.59 14.67 13.45 29.42 

2011 97 104394 241 217703 16.8 718.6 5.77 145.27 14.35 302.95 

2012 95 105066 234 215658 16.8 718.6 5.65 146.21 13.93 300.11 

2013 97 106638 235 214095 16.8 718.6 5.77 148.40 13.99 297.93 

Извпр ппдатака : 
Агенција за привредне регистре 

Наппмена: 

Брпј станпвника за 2010 гпдину представља прпцену на дан 30.06, дпк су ппдаци за 2011. гпдину 
дпбијени на пснпву ппписа станпвнищтва, за 2012. и 2013 гпдину кприщћени су ппследои ппзнати 
ппдаци п брпју станпвника из 2011. гпдине. 

 
 

Кпментар:  

Брпј привредних субјеката на 1.000 станпвника је стабилан и креће се пд 5,59 (2010. 
гпдине) дп 5,77 (2013. гпдине) према ппдацима Агениције за привредне регистре. Иста 
ситуације је и када се ппгледа брпј предузетника на 1.000 станпвника, кпји се креће пд 
13,45 (2010. гпдине) дп 13,99 (2013. гпдине). Брпј какп привредних субјеката, такп и 
предузетника на 1.000 станпвника далекп је нижи негп у Србији.  
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Индикатпр бр. 9 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Кретаое брпја привредних друщтаваи предузетника 

 

Гпд. 

Брпј активних 
привредних друщтава 

Брпј нпвпснпваних 
привредних друщтава 

Брпј 
брисаних/угащених 

привредних друщтава 

Кретаое брпја 
привредних друщтава 

Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС 

2010. 99 27.779 109.961 8 2.253 9.153 20 2.975 9.366 -12 -722 -213 

2011. 97 26.361 104.394 4 2.012 8.305 7 3.355 
13.59

6 
-3 -1.343 -5.291 

2012. 95 Н.п.  105.066 5 Н.п.  8.489 4 Н.п.  7.341 1 0 1.148 

2013. 97 26.780 106.638 2 608 2.376 1 164 677 1 444 1.699 

Извпр ппдатака : 
Агенција за привредне регистре 

Наппмена:  

Не ппстпји ппдатак за Впјвпдину за 2012. гпдину 

 

 

Гпд. 

Брпј активних 
предузетника 

Брпј нпвпснпваних 
предузетника 

Брпј 
брисаних/угащених 

предузетника 

Кретаое брпја 
предузетника 

Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС 

2010 238 58.049 220.619 45 9.499 35.797 37 9.982 37.229 8 -483 -1.432 

2011 241 56.707 217.703 38 8.610 32.360 36 9.959 35.328 2 -1349 -2.968 

2012 234   215.658 27   30.160 35   32.363 -8 0 -2.203 

2013 235 55.364 214.095 15 2.174 8.258 14 2.519 9.426 1 -345 -1.168 

Извпр ппдатака: 
Агенција за привредне регистре 
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Кпментар:  

Кретаое брпја привредних друщтава/предузетника мерен је кап разлика у брпју 
нпвппснпваних и угащених привредних друщтава/предузетника. Фтврђенп је да тренд 
кретаоа, ппсматранп у перипду пд 2010. дп 2013. гпдине, не пдступа знашајнп пд тренда 
истпг индикатпра на нивпу Впјвпдине и Србије. 
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Индикатпрбр. 10 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ – Туризам 

ИНДИКАТПР: Брпјтуристаупднпсунабрпјстанпвника 

 

Административна јединица 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Република Србија 0,31 0,30 0,27 0,27 0,29 

Впјвпдина 0,15 0,16 0,14 0,14 0,15 

Житищте 0,10 0,04 0,05 0,03 0,04 

Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за статистику, публикација - Гпдищоак „Опщтине у Републици Србији“, 2007-2012. 

 

Кпментар:  

Индекснавреднпстпадауперипду 2007-2010. гпдинеу РС, са благим ппправкпм у 2011. 
гпдини.Брпј туриста у пднпсу на брпј станпвника нижи је у Впјвпдини у пднпсу на Србију. 
ФЖитищтусе, међутим, највећвреднпстиндексабележиустартнпј 2007. гпдини, 
дабисепптпм знатнп смаоилау 2008. гпдини (0,04), те забележила незнатнпппвећаоеу 
2009. гпдини.  
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Индикатпр бр. 11 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Степен задуженпсти ппщтине 

 

Степен задуженпсти ппщтине 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

1 

Пствареое или прпцена 
пствареоа текућих прихпда 
бучета за ппсматрану 
бучетску гпдину 

274.216.713,69 378.111.000,00 520.580.753,88 680.948.000,00 707.264.117,00 

2.1 15 % пд (1) 41.132.507,05 56.716.650,00 78.087.113,08 102.142.200,00 106.089.617,55 

2.2 
Изнпс главнице и камате кпји 
дпспева у ппсматранпј гпдини 

2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.600.000,00 2.500.000,00 

2.3 
Распплпжива средства у 
апсплутнпм изнпсу (2.1) – (2.2) 

38.432.507,05 54.016.650,00 75.387.113,08 99.542.200,00 103.589.617,55 

2.4 

Распплпжива средства у 
релативнпм изнпсу - % 
укупних текућих прихпда 
бучета ((2.3) / (1)) x 100 

14,02% 14,29% 14,48% 14,62% 14,65% 

3.1 50% пд (1) 137.108.356,85 189.055.500,00 260.290.376,94 340.474.000,00 353.632.058,50 

3.2 

Фкупан изнпс неизмиренпг 
дугпрпшнпг задужеоа бучета 
ппщтине за капиталне 
инвестиципне расхпде 

27.354.800,00 26.154.731,45 18.578.742,11 15.283.739,52 14.385.609,00 

3.3 
Распплпжива средства у 
апсплутнпм изнпсу (3.1) – (3.2) 

109.753.556,85 162.900.708,85 241.711.634,83 325.190.260,48 339.246.449,50 

3.4 

Распплпжива средства у 
релативнпм изнпсу - % 
укупних текућих прихпда 
бучета ((3.3) / (1)) x 100 

40,02% 43,08% 46,43% 47,76% 47,97% 

Извпр ппдатака:  
Одлуке п бучету пд 2010-2013. гпдине 
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Кпментар:  

Највећи деп средстава се пстварује крпз наплату ппреза на зараде, и пвај изнпс варира пд 
52-54 милипна РСД/гпдищое. Знашајнији прихпд се пстварује и крпз ппрез на импвину, 
кпји се креће у изнпсу 8-13 мил. РСД/гпдищое.  
Изнпс сампдппринпса се у перипду 2008-2010. гпдине препплпвип са 16 на 8 мил. 
РСД/гпдищое, а слишна је ситуација и са ппрезпм на дпхпдак пд ппљппривреде кпји се 
смаоип са 7 на 3 мил. РСД.    
Пстале ставке у прихпдима су углавнпм непрпмеоене у перипду 2008-2010. гпдине. 
На пснпву прихпда кпји припадају ппщтини, а сагледавајући фискални капацитет ппщтине 
Житищте, закљушак је да без ненаменских трансфера из републишкпг бучета, ппщтина не 
би мпгла функципнисати, пднпснп пбављати све ппслпве из свпје надлежнпсти, а у складу 
са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи и другим закпнским актима.   

 
 

Индикатпрбр. 12 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Фискалникапацитетппщтине – 
Пствареоеизвпрнихприхпда (фискалнихпблика) 
ппглавистанпвника 

 

    2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

1 

Фкупнп пствареое 
фискалних пблика 
изввпрних прихпда у 000 
РСД 

8.100 9.170 10.805 21.100 33.700 

2 Брпј станпвника 20.322 20.322 20.322 17.387 17.387 

3 
Прихпд  пп глави 
станпвника у 000 РСД 

398,58 451,24 531,69 1213,55 1938,23 

Извпр ппдатака : 
Одлуке п бучету 2009 – 2013. гпд. 

Наппмена: 

Брпј станпвника пд 2009.-2010. гпдине представља прпцену на дан 30.06, дпк су ппдаци за 2011. 
и2012. гпдину кприщћени ппдаци из Ппписа станпвнищтва 2011. – први резултати. 

Кпментар:  

Највећи деп средстава се пстварује крпз наплату ппреза на зараде, и пвај изнпс варира пд 
52-54 милипна РСД/гпдищое. Знашајнији прихпд се пстварује и крпз ппрез на импвину, 
кпји се креће у изнпсу 8-13 мил. РСД/гпдищое.  
Изнпс сампдппринпса се у перипду 2008-2010. гпдине препплпвип са 16 на 8 мил. 
РСД/гпдищое, а слишна је ситуација и са ппрезпм на дпхпдак пд ппљппривреде кпји се 
смаоип са 7 на 3 мил. РСД.    
Пстале ставке у прихпдима су углавнпм непрпмеоене у перипду 2008-2010. гпдине. 
На пснпву прихпда кпји припадају ппщтини, а сагледавајући фискални капацитет ппщтине 
Житищте, закљушак је да без ненаменских трансфера из републишкпг бучета, ппщтина не 
би мпгла функципнисати, пднпснп пбављати све ппслпве из свпје надлежнпсти, а у складу 
са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи и другим закпнским актима.   
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Индикатпр бр. 13 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Ппдстицаји за развпј  лпкалних сампуправа  

 

 у хиљ. дин. 

намена ппдстицаја - улагаое у  2010. 2011. 2012. 2013. 

ппдстицаое заппщљаваоа 3.328 16.093 18.192 892 

ппдстицаое извпза   480 366   

ппдстицаое прпизвпдое 1.800       

ппдстицаое ппљппривреде 386.415 290.195 498.684 717 

прпстпрнп планираое и виспкпградоу   537 7.015   

защтиту живптне средине 786 51.254     

сапбраћајну инфрастуктуру 307.128 129.990 252.943   

кпмуналну инфраструктуру     400   

енергетску инфраструктуру 71.588     7.162 

другу инфраструктуру 2.800 10.381     

здравствп,пбразпваое, науку и сппрт 2.878 21.379 3598   

изградоу и јашаое институција     192   

друге намене 33.000   54.261   

УКУПНП 809.933 520.308 835.651 8.771 

Извпр ппдатака: 
Агенција за привредне регистре. 

Кпментар:  

Ппдстицаји регипналнпг развпја су у перипду 2010. дп 2013. гпдине највећим делпм били 
намеоени ппдстицаоу ппљппривреде (укупнп пкп 1.176 милипн динара) и сапбраћајнпј 
инфраструктури (укупнппкп 690 милипна динара). Ппсматрајући пп гпдинама, ппщтина 
Житищте је највеће ппдстицаје регипналнпм развпју дпбила у 2012. гпдини (укупнп пкп 
835 милипна динара). 
Ппсматрајући укупне ппщтинске бучете у ппсматраним гпдинама, дпбијени ппдстицаји су 
знашајни, такп да су у 2012. гпдини премащила утврђени ппщтински бучет за пкп 24,62%. 
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Индикатпрбр. 14 
ТЕМА: СТАНПВНИЩТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Радни кпнтигент 

 

Ппис 
Фкупнп 

станпвнищтвп 

Мущкп Женскп 
Фкупни радни 

кпнтигент 
Фдеп раднпг кпнтигента у 

укупнпм станпвнищтву (%) 

пд 15 дп 64 гпдина старпсти 
 

2002. 20.399 6.656 6.399 13.055 64,00% 

2005. 19.383 6.410 5.997 12.407 64,01% 

2006. 19.014 6.321 5.906 12.227 64,31% 

2008. 18.307 6.214 5.725 11.939 65,22% 

2009. 18.005 6.177 5.652 11.829 65,70% 

2011. 16.841 5.808 5.383 11.191 66,45% 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, публикација-Гпдищоак Опщтине у Србији 

Наппмена:  
Перипд 2005-2009 представља прпцеоени брпј станпвника са стаоем на 30.06, дпк су ппдаци за 2002. и 
2011. гпдину дпбијени на пснпву ппписа станпвнищтва 

  
Кпментар:  

Фдеп раднпг кпнтигента у укупнпм станпвнищтва релативнп је стабилан и креће се пд 64% 
(2002. гпдине) дп 66,45% (2011. гпдине). Ф раднпм кпнтигенту нещтп је вищи удеп мущкпг 
станпвнищтва. Брпј станпвника је између два ппписа знашајнп смаоен са 20.399 на 16.841.  
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Индикатпрбр. 15 

ТЕМА: СТАНПВНИЩТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Удеп станпвника са заврщенпм средопм, вищпм и 
виспкпм щкплпм 

 

Категприја 
Ппщтина Житищте Република Србија 

2002. 2011. 2002. 2011. 

Фкупнп станпвнищтвп старије пд 15 гпд. 17.098 14.559 6.321.231 6.161.584 

Станпвнищтвп са средопм щкплпм  5.355 5.968 2.596.348 3.015.092 

Станпвнищтвп са вищпм щкплпм 447 410 285.056 348.335 

Станпвнищтвп са виспкпм щкплпм  355 528 411.944 652.234 

% станпвнищтва са средопм щкплпм 31,32% 34,90% 41,07% 47,70% 

% станпвнищтва са вищпм щкплпм 2,61% 2,40% 4,51% 5,51% 

% станпвнищтва са виспкпм щкплпм 2,08% 3,09% 6,52% 10,32% 
Извпрппдатака:  
Републишкизавпдзастатистику, публикација-Гпдищоак „ОпщтинеуСрбији“. 

 

Кпментар: 

Када је у питаоу пбразпвни нивп станпвнищтва, Житищте има маои удеп станпвнищтва 
са средопм, вищпм и виспкпм струшнпм спремпм у пднпсу на Србију. Кпд удела 
станпвнищтва са средопм струшнпм спремпм пднпс је 47,7% наспрам 34,9% у кприст 
Србије према ппследоем пппису. Истпвременп, знашајнп је наппменути да је брпј 
станпвника у категприји средоег и виспкпг пбразпваоа у ппщтини Житищте ппрастап 
између два ппписа, дпк је у категприји вищег пбразпваоа ппап. Истпвременп, укупан 
брпј станпвника прекп 15 гпдина старпсти на теритприји ппщтине ппап са 17.098 на 
14.559.  Највећи раст бележи се у категприји виспкп пбразпваних, са 355 на 528.  
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Индикатпр бр. 16 
ТЕМА: ИНДИКАТПРИ УСЛПВА ЖИВПТА И БЛАГПСТАОА 

ИНДИКАТПР: Дужина путева у km/km² 

    

Ппис 
Дужинапутева 

(km) 
Ппврщина 

(km2) 
Дужинапутева 

(km/km²) 

Рeпубликa Србиja 43.344 88.361 0,49 

АП Впјвпдина 5.923 21.506 0,28 

Житищте 130 525 0,25 
Извпрппдатака:  
Републишки завпд за статистику, публикација - Гпдищоак „Опщтине и регипни у Републици Србији“ 2010 

 

Кпментар: 

Ф Житищту је изграђенп свега 121km путева. Магистрални путеви представљају 22 km, а 
регипнални правци 72 km. Магистрални и регипнални правци су ппкривени савременим 
кплпвпзпм.  
Ф Oпщтини има 36 km лпкалних путева, пд шега се 27 km налази ппд савременим 
кплпвпзпм.  
Фкупна дужина путева изражена индекспм km/km2 је знатнп маоа у пднпсу на прпсек РС. 
Најважнији разлпг маое вреднпсти индекса је релативнп велика ппврщина Oпщтине (525 
km2) и ппстпјаое свега 12 (груписаних) села.  
Фпркпс тпме на ппбпљщаоу квалитета и дужине путне мреже је неппхпднп радити и у 
нареднпм перипду. 
Ф Oпщтини великпг знашаја имају ппљски путеви. 
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Индикатпрбр. 17 

ТЕМА: СТАНПВНИЩТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Брпјстанпвниканаједанпбјекатдрущтвених, културних, 
рекреативнихактивнпсти 

 

Ппщтина 
Фкупанбрпјст

анпвника 
Брпјдрущтвен

ихпбјеката 
Брпјкултурн
ихпбјеката 

Брпјпбјеката
зарекреациј

у 

Брпјстанпвн
иканаједанд
рущтвенипбј

екат 

Брпјстанпвн
иканаједанп
бјекаткултур

е 

Брпјстанпвн
иканаједанр
екреативнип

бјекат 

2011. 16.841 35 43 32 481 392 526 
Извпр ппдатака:  
Опщтина Житищте 

 

Кпментар: 

Ппщтинукарактерищеппстпјаоезнашајнпгбрпјадрущтвених, културнихисппртскихпбјеката. 
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Индикатпр бр. 18 
ТЕМА: СТАНПВНИЩТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на једнпг лекара 

 

Гпд.  

Фкупнп станпвнищтвп Фкупан брпј лекара Брпј станпвника пп лекару 

Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС 

2008. 18.307 1.979.389 7.350.222 20 4.735 20.668 915 418 356 

2009. 18.005 1.968.356 7.320.807 20 4.804 20.825 900 410 352 

2010. 17.708 1.957.585 7.291.436 20 4.832 21.103 885 405 346 

2011. 16.841 1.931.809 7.186.862 22 4.859 21.067 766 398 341 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, Гпдищоак „Опщтине и регипни у Републици Србији“ 

Наппмена: 

Уерминпм лекар нису пбухваћени стпматплпзи и фармацеути. 

 
Кпментар: 

Ппщтина Житищте има знашајнп већи брпј станпвника пп 1 лекару  негп щтп је тп на нивпу 
АП Впјвпдине, а нарпшитп на нивпу Републике. Ипак, приметан је тренд пд 2008. гпдине, 
да се пвај брпј смаоује. 
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Индикатпр бр. 19 

ТЕМА: СТАНПВНИЩТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Ушещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм 
станпвнищтву 

 

 Гпд. 

Фкупнп станпвнищтвп 
Фкупан брпј  кприсника 

спцијалне защтите 

Фшещће кприсника спцијалне 
защтите у укупнпм 

станпвнищтву 

Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС 

2008. 18.307 1.979.389 7.350.222 6.349 131.837 400.388 34,68% 6,66% 5,45% 

2009. 18.005 1.968.356 7.320.807 5.142 135.112 417.335 28,56% 6,86% 5,70% 

2010. 17.708 1.957.585 7.291.436 3290 155.852 490.060 18,58% 7,96% 6,72% 

2011. 16.841 1.931.809 7.186.862 2321 168.447 584.828 13,78% 8,72% 8,06% 

Извпрппдатака:  
Републишкизавпдзастатистику, публикација-Гпдищоак „ОпщтинеуСрбији“. 

Наппмена:. 

Брпј станпвника пд 2008.-2010. гпдине представља прпцену на дан 30.06, дпк су ппдаци из 2011. 
гпдине дпбијени на пснпву ппписа станпвнищтва 

 

Кпментар: 

Ф Житищту ушещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм станпвнищтву је знатнп вище 
негп у Впјвпдини и Србији (34,68% у пднпсу на 6,66%у Впјвпдини и 5,45% у Србији). Уреба 
свакакп наппменути да ушещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм станпвнищтву 
бележи пад са 34,68% (2008. гпдине) на 13,78% (2011. гпдине). 
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Индикатпрбр. 20 
ТЕМА: ЖИВПТНАСРЕДИНА – ВПДА 

ИНДИКАТПР: Квалитетппврщинскихвпда 

 

Впдптпк Пптез 
Квалитет/гпдина 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Стари Бегеј Хетин IV IV Ван класе III/IV IV 

Плпвни Бегеј Српски Итебеј Ван класе Ван класе Ван класе Ван класе Ван класе 
Извпрппдатака: 
Републишки хидрпметерплпщки Завпд. Хидрпметерплпщки гпдищоак 2007-11 

Наппмена: 

Пцена квалитета впда у Србији се не ради на пснпву EBIиндекса већ на пснпву: 
- ПравилникапппаснимматеријамаувпдиСл. ГласникРСбр. 31/82 и 46/91 

- ФредбепкласификацијивпдаСлужбенилист 6/78 

Кпментар: 

Впде Плпвнпг Бегеја се налазе ван класе, пднпснп припадају категприји пптпунп 
деградираних впдптпкпва.  
Впде Старпг Бегеја су 2007. и 2008. Гпдине припадале IV категприји, пднпснп впдама кпје 
се мпгу упптребљавати за друге намене самп ппсле пдгпварајуће пбраде. Ф 2009. Гпдини 
се и впде Старпг Бегеја налазе ван класе. 
Према Фредби п категпризацији впда,  впдптпк Плпвни Бегеј је на пптезу пд румунске 
границе дп Старпг Бегеја разврстан у III категприју,  а Стари Бегеј није пбухваћен Фредбпм 
п класификацији впда. 
Фзрпк лпщег квалитета впде је пптпунп некпнтрплисанп загађеое впдптпка у Румунији. 
Ппстпје наппри да се пвај прпблем рещи, али је пснпвни прпблем недпстатак 
финансијских  средстава. 
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Индикатпр бр. 21 
ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – ВПДА 

ИНДИКАТПР: Дпмаћинства са сигурнпм впдпм за пиће   

 

Дпм. са 
сигурнпм 
впдпм за 

пиће 

Брпј дпмаћинстава 
Брпј дпмаћинстава 

прикљушених на впдпвпд 
% дпмаћинстава са 

сигурнпм впдпм за пиће 

Гпд.  Житищте РС Житищте РС Житищте РС 

2002. 7.415 2.521.190 2.410 н.п. н.п. н.п. 

2011. 6. 386 2.497.187 3.012 2.161.182 47% 87% 
Извпр ппдатака: 
Институт за јавнп здравље, РЗС 

Наппмена:  

Нема ппдатака п брпју дпмаћинстава прикљушених на впдпвпд за 2002. гпдину 

 

Кпментар: 

Ф ппщтини Житищте на впдпвпд је према ппдацима за 2011. гпдину билп прикљушенп 
3.012 дпмаћинстава, щтп је пкп 47% пд укупнпг брпја дпмаћинстава. Уп је знашајнп исппд 
прпцента дпмаћинстава са сигурнпм впдпм за пиће у РС кпји изнпси 87%. 
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Индикатпр бр. 22 
ТЕМА:             ЖИВПТНА СРЕДИНА – ВПДА 

ИНДИКАТПР: Дпмаћинства прикљушена на канализаципну мрежу 

 

 Брпј дпмаћинстава 
Брпј дпмаћинстава 

прикљушених на 
канализаципну мрежу 

% дпмаћинстава 
прикљушених на 

канализац. мрежу 

Гпдина Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС Житищте АПВ РС 

2011. 6.386 697.437 2.497.187 0 336.703 1.419.482 0% 48% 57% 

Извпр ппдатака: 
Институт за јавнп здравље, РЗС 

Наппмена:  

Ппдаци п укупнпм брпју дпмаћинстава узети су из публикације РЗС  - Први резултати ппписа 2011. 
гпд., и прелиминарнарнпг су карактера 

 

Кпментар: 

Ф ппщтини Житищте не ппстпји канализаципна мрежа за птпадне впде, кап ни ппстрпјеое 
за прешищћаваое птпадних впда 
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Индикатпр бр. 23 
ТЕМА: ЖИВПТНАСРЕДИНА – ВАЗДУХ 

ИНДИКАТПР: Брпј дана са лпщим квалитетпм ваздуха 

 

 2006. 2012. 

Брпј дана са лпщим ваздухпм 5 Н.п. 

Извпр ппдатака:  
АД “Бип- екплпщки центар” Зреоанин, 2006. гпдине 

Наппмена: 

Ппследое мереое је врщенп 2006. Гпдине на мернпм месту М-1, мптел Житищте. Мереое 
јетрајалптпкпмцелегпдине. КпнтрплисанјенивпNH3 , H2Sиакрплеина.  

Кпментар: 

Фкупнпјеизмеренппетданасавећпмкпнцентрацијпм 
NH3уваздуху.Мереоемнисуустанпвљеневећекпнцентрације H2S иакрплеина. 
Редпвнамереоаквалитетаваздухасеневрщепбзирпмданеппстпјепптенцијалнизагађивашив
аздуха. 

 

Индикатпрбр. 24 
ТЕМА: ЖИВПТНАСРЕДИНА – КПРИЩЋЕОЕЗЕМЉИЩТА 

ИНДИКАТПР: Напущтенпизагађенпземљищте 

 

 ha % 

РепубликаСрбија 

Напущтенпземљищте - - 

Загађенпземљищте - - 

ПпщтинаЖитищте 

Напущтенпземљищте 210  

Загађенпземљищте 17  
Извпрппдатака: 
ОпщтинскаУправа, 2013. 

Кпментар: 
Загађенпземљищте: 
Фппщтинисеналази 19 регистрпванихдеппнијаиместазапдлагаоептпада. 
Пведеппнијеукупнпзаузимају 171.210 m2, пднпснп 542.180 m3.  
Каппптенцијалнпзагађенпземљищтесесматраппщтинскадеппнијанапптезулпкалнезапбилазниц
епкпЖитищта. Напвудеппнијусекпмуналниптпадпдлажепд 1994. гпдине. 
ПланпмиПрпјектпмјепредвиђенпоенпзатвараое, санацијаирекултивација.  
Великедеппнијеуппщтинису: 

- РавниУппплпвац – 41.600 m2, пднпснп 100.000 m3; 
- Упрда – 32.000 m2, пднпснп 96.000 m3; 
- Упрак  - 13.200 m2, пднпснп 39.600 m3;  
- СрпскиИтебеј 2 - 12.000 m2, пднпснп 36.000 m3;  
- СрпскииНпвиИтебеј - 12.000 m2, пднпснп 36.000 m3;  
- Међа – 10.500 m2, пднпснп 42.000 m3, 
- БанатскпКарађпрђевп - 10.500 m2, пднпснп 31.500 m3, 

Непбрађенп/напущтенпземљищтесепрпстиренапкп 210 ha (Фправазатрезпр), пдшегапкп 80 
haзаузимајунапущтенефарме. 
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Индикатпрбр. 25 
ТЕМА: ЖИВПТНАСРЕДИНА – ПТПАД 

ИНДИКАТПР: Градскиптпадппврстипдлагаоа 

 

Вреднпсти 
Админ.  
јединица 

Деппнија, 
t 

Спаљенпт
пад, t 

Рециклиран, t 
Прпценакплишинептпадакпјаза
врщавабезикаквпгуправљаоа, t 

Фкупнп, t 

РепубликаСрбиј
а, 2010 

850.000 837.000 12.550 1.601.000 3.300.550 

Житищте, 2010 2.283 0 0 3.799 6.082 

Извпр ппдатака:  
Интегрални план управљаоа птпадпм Опщтине Житищте2010, лпкална сампуправа Житищте. 
Наппмене: 

Ппдаципбухватајупетсела 

 

Кпментар:  

Прикупљаое птпада се врщи из дванаест села. Сакупљаое птпада се врщи једнпм 
недељнп , щтп указује на шиоеницу да се прпизвпди знатнп већа кплишина птпада.  
Ф Ппщтини се рециклираоем баве две приватне фирме и тп металпм и керамишким 
катализатприма а такпђе се врщи и приватни пткуп пет амбалаже и пластишних кеса. 
Спаљиваое птпада забраоенп је закпнпм и ппщтинским пдлукама, а дещава се да се 
тпкпм  жетве, у атарскпм делу Ппщтине врщи некпнтрплисанп паљеое бип масе.    
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Индикатпр бр. 26 
ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – ПТПАД  

ИНДИКАТПР: Рециклирани птпад пп врстама  

 

  Фкупнп (t) 
Стаклп  

(t) 
Папир  

(t) 
Пластика  

(t) 
Псталп  

(t) 

2008.   450        

2009.           

2010.           

2011. 4    4 

2012. 5       5 

2013. 5       5 
Извпр ппдатака: 
Обрасци пријављени тпкпви и кплишине птпада.  

Наппмене: 

Ппдаци пбухватају пет села. 
На пснпву Закпна п управљаоу птпадпм , фирме кпје се баве птпадпм приказују  кплишине и 
тпкпве птпада. 

Кпментар:  

Прикупљаое птпада се врщи из пет села. Сакупљаое птпада се врщи једнпм у две 
недеље, щтп указује на шиоеницу да се прпизвпди знатнп већа кплишина птпада.  
Ф ппщтини нема рециклираоа птпада. 
Паљеое птпада је ращиренп у пквиру индивидуалних дпмаћинстава и пвај прпцес је 
пптпунп некпнтрплисан.    
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Индикатпрбр. 27 
ТЕМА: ЖИВПТНАСРЕДИНА – ЕНЕРГИЈА 

ИНДИКАТПР: Укупнапптрпщоаенергијеппдељенаппврстигприва 

 

Фкупнапптрпщоаенергијеппд
ељенаппврстигприва 

Струја, 
MW/h 

Бензин, t Гас, 10
6
m

3
 Нафта, t Дрвп, m

3
 Мазут,t 

2008. 52.867 152.1 4.068,910 1.139,1 -   

2009. 50.834 135,2 3.643,036 1.024,6 -   

2010. 52.038 124,4 3.726,471 933,15 -   
Извпрппдатака:   

 Бензининафта – Приватнебензискепумпеуппщтини: Мркщићевисалащи, Гутеща-гасиРацад.п.п. 

 Струја – Електрп-Впјвпдина 

 Гас – ЈКСПЕКОС 
Наппмене: 

 НИСниједпставипппдаткепутрпщкубензинаинафте 

 Ппдаткепутрпщкудрветаимазутанијебилпмпгућеприкупитипбзирпмдасезванишнпневпдени
уједнпмдпкументу. 

 ПпдацизаСрбијунисудпступнитакпдасукплпнесаппдацимаизСрбијесклпоенеизтабеле 

  

  

Кпментар: 
Највећапптрпщоаенергенатајезабележенау 2008. гпдини. Ф 2010. 
гпдинисебележиппрастпптрпщоеструјеигасаупднпсуна 2009. гпдину, 
дпксетрендпадапптрпщоебензинаинафтенастављау 2010. гпдини. 
Ппдаткеппптрпщоибензинаинафтетребаузетисарезервпмпбзирпмданајвећидистрибутер, НИС, 
ниједпставипппдаткесасвпјебензинскестанице. 
Дрвпсекпристисампзагрејаоедвещкплеинарушенакплишинаизнпси 50 m3/гпдищое. 
Пптрпщисеипкп 80 tугља. Дрвпиугаљсе, међутим,знашајнпкпристезазагреваоеудпмаћинствима, 
алипвукплишинунијемпгућепрпценити. 
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Индикатпр бр. 28 
ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – ГАСПВПД  

ИНДИКАТПР: Прпценат прикљушеоа на гаспвпд  

 

 
Прпјекат изграђенп активнп псталп дпмаћинства 

Лпкација 2006. 2012. 2006. 2012. 2006. 2012. 2006. 2012. 2006. 2012. 

Упрак 800 
 

770 
 

365 
 

19 
 

346 
 

Б. 
Карађпрђевп 

900 
 

760 
 

651 
 

24 
 

627 
 

С. Итебеј 700 
 

640 
 

576 
 

27 
 

549 
 

Н. Итебеј 550 
 

450 
 

344 
 

14 
 

330 
 

Житищте 1000 
 

860 
 

743 
 

29 
 

714 
 

Честерег 500 
 

450 
 

436 
 

17 
 

419 
 

Р. Уппплпвац 450 
 

437 
 

433 
 

13 
 

420 
 

Банатски 
Двпр 

400 
 

300 
 

307 
 

21 
 

286 
 

Међа 500 
 

209 
 

186 
 

11 
 

175 
 

Б. Вищоићевп 150 
 

150 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Извпр ппдатака:  
Ппдаци Опщтине, ЈКСП ЕКОС Житищте, фебруар 2007 

Кпментар:  

Не распплаже се са ппдацима за 2012. гпдину. 
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Анекс 2: Пдлука п изради СЛПРа 
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Анекс 3: Рещеое п именпваоу Стратещкпг савета  
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Анекс 4: Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт рурални 
развпј  
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Анекс 5: Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт 
инфраструктуре и кпмуналних делатнпсти  
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Анекс 6: Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт защтите 
живптне средине и енергетике  
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Анекс 7: Рещеое п именпваоу радне групе за пбласт људских 
ресурса и друщтвенп-екпнпмски развпј 
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Анекс 8: Кратки пписи УПП 10 прпјеката 

Прпјекат - 01 
Стратещки 
циљ  

2.3. Развпј инфраструктуре у руралним срединама 

Прпграм 2.3.2 Рещаваое прпблема атмпсферских и птпадних впда 
Прпјекат  2.3.2.1.Изградоа канализаципне мреже у насељенпм месту Житищте 

Ппис прпјекта 

Ппщтина Житищте припремила је прпјектну дпкументацију и пбезбедила 
пдпбреое за извпђеое радпва на изградои канализаципне мреже у насељу 
Житищте. Ф насељу ће се ппставити цевпвпди за пдвпђеое птпадних впда 
прешника 90, 110, 160, 200, 225 и 250. Приликпм искппа рпвпва предхпднп ће 
се изврщити лпцираое ппстпјећих ппдземних инсталација кап и оихпвп 
пбезбеђиваое.  

Циљеви 

Изградоа канализаципне мреже ради растерећеоа загађиваоа земљищта и 
впда у функцији пптреба и захтева грађана ппщтине Житищте и пптреба 
пптенцијалних инвеститпра.Фнапређеое кпмуналне 
инфраструктуре.Спрешаваое ппјаве и щиреоа заразних бплести. 

Пшекивани 
резултати 

Изградопм канализаципне мреже смаоиће се загађиваое земљищта и 
впда,смаоиће се нивпи ппдземних впда и  плављеое терена, а ппвећаће се 
квалитет ппдземних (пијаћих) и ппврщинских впда. 

Индикатпри Фпптребна дпзвпла,технишки пријем 

Прпјектне  
активнпсти 

 Расписиваое јавне набавке за избпр најппвпљнијег ппнуђаша 
 Избпр најппвпљнијег ппнуђаша 
 Изградоа канализаципне мреже 

Пплазне 
претппставке 

Фекална канализација није изграђена. На режим и квалитет ппдземних впда 
знашајнп утише квалитет и кплишина упущтених непрешищћених упптребљених 
впда у ппдземне прекп кппаних бунара, кпји су накпн изградое микрп-
впдпвпда ппстали уппјне јаме („септишке јаме“). Пваквп „рещаваое“ прпблема 
уппребљених впда директнп щтети здрављу станпвнищтва, затп щтп се 
„септишке јаме“ изливају у двприщтима или бащтама, зависнп пд места где су 
изграђене. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X x x x x x x x x x x X X 

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст прпјекта 
(РСД) 

240.000.000 
Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

 216.000.000 РСД дпнатпри и 
 24.000.000 РСД ЛС  

Партнери Влада АПВ, ЈП Развпј, ЛС 
Статус 
прпјекта 

Пбезбеђена иницијална средства на пснпву кпнкурса АПВ, Предмер и 
предрашун радпва 
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Прпјекат – 02 
Стратещки 
циљ  

2.3. Развпј инфраструктуре у руралним срединама 

Прпграм 2.3.2 Рещаваое прпблема атмпсферских и птпадних впда 

Прпјекат  
2.3.2.4.Изградоа прешисташа птпадних впда у Житищту са прикљушцима за 

Равни Тппплпвац и Тпрак 

Ппис прпјекта 

Ппщтина Житищте припремила је дпкументацију и пбезбедила пдпбреое за 
извпђеое радпва на изградои ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 
впда,прешника 250 укупне дужине 144 метара.Приликпм искппа предхпднп ће 
се изврщити лпцираое ппстпјећих ппдземних инсталација кап и оихпвп 
пбезбеђиваое.Предвиђенп је да ће ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних 
впда бити дпведенп у стаое нпрмалнпг укљушеоа у канализацију. 

Циљеви 

Изградопм ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда смаоиће се 
загађиваое земљищта и впда,смаоиће се нивпи ппдземних впда и  плављеое 
терена, а ппвећаће се квалитет ппдземних (пијаћих) и ппврщинских впда. 
Фнапређеое кпмуналне инфраструктуре 

Пшекивани 
резултати 

Изграђен прешисташ птпадних впда у Житищту са прикљушцима за Равни 
Уппплпвац и Упрак 

Индикатпри 
Изграђен прешисташ птпадних впда  
Издата упптребна дпзвпла 

Прпјектне  
активнпсти 

Дпврщетак радпва на изградои прешисташа птпадних впда насеља Житищте 

Пплазне 
претппставке 

Фекална канализација није изграђена. На режим и квалитет ппдземних впда 
знашајнп утише квалитет и кплишина упущтених непрешищћених упптребљених 
впда у ппдземље прекп кппаних бунара, кпји су накпн изградое микрп-
впдпвпда ппстали уппјне јаме („септишке јаме“). Пваквп „рещаваое“ прпблема 
уппребљених впда директнп щтети здрављу станпвнищтва, затп щтп се 
„септишке јаме“ изливају у двприщтима или бащтама, зависнп пд места где су 
изграђене. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x         

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст прпјекта 
(РСД) 

120.000.000 
Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

 118.800.000 РСД дпнатпри и 
 1.200.000 РСД ЛС  

Партнери ЈП Развпј и ЛС 
Статус 
прпјекта 

Изграђенп 60% 
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Прпјекат – 03 

Стратещки циљ  2.1 Јашаое кпнкурентнпсти ппљппривреде 

Прпграм 2.1.4 Развпј прпизвпдних и складищних капацитета 

Прпјекат  
2.1.4.1 Израда технишке дпкументације за псниваое и ппремаое регипналнпг центра 

за ппдрщку развпју прпизвпдое впћа и ппврћа у Средоем Банату 

Ппис прпјекта 
Израда технишке дпкументације за псниваое и ппремаое регипналнпг центра за 
ппдрщку развпју прпизвпдое впћа и ппврћа у Средоем Банату 

Циљеви  Израда технишке дпкументације  

Пшекивани 
резултати 

 Израђена технишка дпкументацијаза псниваое и ппремаое регипналнпг 
центра за ппдрщку развпју прпизвпдое впћа и ппврћа у Средоем Банату 

Индикатпри 

 Издата лпкацијска дпзвпла 

 Израђена технишка дпкументација 

 Издата грађевинска дпзвпла 

Прпјектне  
активнпсти 

1. Прибављаое дпкумената - дпказ п власнищтву  
2. Прибављаое услпва надлежних предузећа 
3. Прибављаое лпкацијске дпзвпле 
4. Израда технишке дпкументације 
5. Прибављаое сагласнпсти надлежних предузећа 
6. Издаваое грађевинске дпзвпле 

Пплазне 
претппставке 

Ппщтина Житищте припада средопбанатскпм пкругу кпје карактерище 
прпизвпдоа какп у затвпренпм, такп и на птвпренпм ппљу. Највећи пбим 
прпизвпдое у затвпренпм прпстпру су пластеници и ниски тунели. Пснпвни 
прпблем пвих прпизвпђаша је немпгућнпст складищтеоа рпе ради ппстизаоа 
бпље цене ппгптпвп у зимскпм перипду кап и недпстатак прганизпване 
прпдаје впћа. Стпга се и приступилп изради Студије извпдљивпсти за 
псниваое и ппремаое регипналнпг центра за ппдрщку развпју прпизвпдое 
впћа и ппврћа у Средоем Банату. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x         

Прпцена 
трпщкпва/Вред
нпст прпјекта 
(РСД) 

2.500.000 
Изнпс и извпри 
финасираоа 

 2.250.000 РСД  дпнатпри и 

 250.000 РСД ЛС 

Партнери Влада РС, Влада АПВ, РЦР Банат, РПК Зреоанин, приватне кпмпаније и ЛС 

Статус прпјекта 
ИзрађенаСтудија извпдљивпсти за псниваое и ппремаое регипналнпг центра за 
ппдрщку развпју прпизвпдое впћа и ппврћа у Средоем Банату. 
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Прпјекат – 04 

Стратещки 
циљ  

3.1. ЈАШАОЕ ЕКПЛПЩКЕ СВЕСТИ 

Прпграм 3.1.1. Акције защтите живптне средине 

Прпјекат  
3.1.1.2. Зелена агенда за ппщтине Нпва Цроа и Житищте -Стратегија защтите 

живптне средине 

Ппис прпјекта 

Зелена агенда је мпдел планираоа пплитике защтите живптне средине 
прилагпђен маоим и неразвијеним заједницама. Уп је птвпрен прпцес 
партнерства цивилнпг и јавнпг сектпра, пп принципу „пдпздп на гпре” и „пд 
људи за људе“. Дп сада је спрпведен у 46 заједница истпшне Еврппе и западнпг 
Балкана (у Србији 9 ппщтина, у АП Впјвпдини 6).  

Циљеви 

 Партнерствп цивилнпг, јавнпг и ппслпвнпг сектпра у заједнишкпм ушещћу у 
прпцесу еврппских интеграција, развијаоу, спрпвпђеоу и убрзаоу 
рефпрмских јавних пплитика у пбласти защтите живптне средине у 
ппщтинама Нпва Цроа и Житищте, крпз израду сектпрске стратегије 
живптне средине. 

 друщтвени кпнсензус пкп тпга щта је за заједнице важнп, 

 Развпј стратещкпг планираоа пплитике защтите живптне средине у 
ппщтинама Нпва Цроа и Житищте,  

 Јашаое лпкалних капацитета за примену усвпјенпг стратещкпг дпкумента и 
спрпвпђеое других елемената рефпрме пплитике защтите живптне средине 

 Јашаое међуппщтинскпг партнерства 

Пшекивани 
резултати 

2 драфт верзије стратещких дпкумената Зелене агенде за ппщтине Нпва Цроа и 
Житищте 

Индикатпри 
- 50 лица ушесника у акцији 

- 50 брпщура,  

- 3 прилпга на УВ и радију 

Прпјектне  
активнпсти 

1 двпдневни и 3 једнпдневна заједнишка тренинга за представнике сва три 
сектпра из пбе заједнице, 8 састанака сваке радне групе у пбе заједнице, 4 
заједнишка састанка кппрдинатпра радних група из пбе заједнице, 48 састанака 
са кпнсултантима за спрпвпђеое метпдплпгије Зелене агенде, медијске 
активнпсти.. 

Пплазне 
претппставке 

Зелена агенда је виспкп партиципативни мпдел стратегије, кпји кпристи и 
развија лпкалне људске ресурсе. С пбзирпм да се ради п паралелнпј изради 
стратегије у две ппщтине, делимишнп су пбезбеђена средства за ангажпваое 
тренера и кпнсултаната. 

Време 
трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x             

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст 
прпјекта 
(РСД) 

1.500.000 
Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

 1.350.000 РСД  дпнатпри и 

 150.000 РСД ЛС 

Партнери 
 Ппщтине Житищте и Нпва Цроа, Екплпщки центар “Станищте”, из Врщца, 

Екп ппкрет “Бегеј-Свети Ђурађ” из Житищта. Влада РС иВлада АПВ 
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Статус 
прпјекта 

Припремљен прпјекат, пбезбеђена средства 

 
 

Прпјекат - 05 

Стратещки 
циљ  

3.5. УРЕЂЕОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Прпграм 3.5.1. Прганизпванп управљаое птпадпм 

Прпјекат  3.5.1.2 Изградоа трансфер станице са рециклажним двприщтем  

Ппис прпјекта 

Урансфер станица са рециклажним двприщтем представља технплпщку целину 
за пријем, разврставаое, преспваое, балираое сувпг амбалажнпг и примарнп 
селектпванпг птпада, кап и за привременп складищтеое третиранпг 
селектиранпг птпада. Пваквп ппстрпјеое је према Прпстпрнпм плану ппщтине 
Житищте смещтенп у Банатскпм Двпру. 

Циљеви 

 Урансфер станица са рециклажним двприщтем је деп лпкалнпг система 
управљаоа птпадпм ппщтине и интегралнпг система управљаоа птпадпм кап 
и деп регипналнпг управљаоа птпадпм, 

 Ствпрени услпви за увпђеое система примарне и секундарне сепарације 
птпада натеритприји Ппщтине,смаоене кплишине птпада кпји се пдлаже на 
несанитарнпј деппнији птпада кпја јетренутнп у функцији, 

 Ствпрени услпви да се са теритприје ппщтине пдлаже самп нерециклабилни 
материјал на будућпј санитарнпј деппнији Зреоанинске, 

 Ппбпљщана ефикаснпст и ефективнпст рада надлежнпг ЈКП. 

Пшекивани 
резултати 

Пваквим системпм управљаоа кпмуналним птпадпм пбезбедити максималну 
защтиту здравља станпвнищтва. 
Птпад кпји мпжете пдлпжити у рециклажним двприщтима је:  папир,  картпн, 
пластика, метална амбалажа, стирпппр, старе батерије, стаклени амбалажни 
птпад, равнп стаклп, ПЕУ – бпце, ПЕ – фплија, лименке, стари лекпви, птпадне 
гуме без наплатка (дп 4 кпмада), метални глпмазни птпад, електрпнски птпад, 
глпмазни птпад, акумулатпри, флупресцентне цеви, зелени птпад. 

Индикатпри 
Изграђенп Вищенеменскп рециклажнп двприщте и трансфер станица 
кпмуналнпг птпада ппщтине житищте 

Прпјектне  
активнпсти 

Избпр ппнуђаша, пптписиваое угпвпра п јавнпј набавци, Израда прпјекта 
Урансфер станице кпмуналнпг птпада ппщтине ЖИУИШУЕ. Прибављаое 
грађевинске дпзвпле, Ппдизаое свести и пбразпваое грађана, Ппдизаое свести 
и пбразпваое кадрпва, Ревизија прпјекта, Пбезбеђеое и ппремаое Центра. 

Пплазне 
претппставке 

Пбезбеђена лпкација, пптребне пдлуке и дпзвпле. 

Време 
трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

x 

 

x x x x x x x x x x x   

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст 
прпјекта 
(РСД) 

200.000.000 
Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

 130.000.000 РСД  дпнатпри и 

 70.000.000 РСД ЛС 
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Партнери Влада РС, Влада АПВ, ЈП, суседне ЛС и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Фрбанистишки прпјекат, пбезбеђенп 45.000.000 РСД 

 

Прпјекат – 06 

Стратещки 
циљ  

3.4. КПРИЩЋЕОЕ ПБНПВЉИВИХ И АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВПРА ЕНЕРГИЈЕ 

Прпграм 
3.4.2. Ппдизаое капацитета за искприщћаваое пбнпвљивих извпра 

енергије 

Прпјекат  3.4.2.1. Уградоа 5 спларних кплектпра на 5 јавних устанпва 

Ппис прпјекта 

Адаптације и санације система за централну припрему УПВ путем спларних 
кплектпра за пптребе 5 јавних устанпва у ппщтини Житищте, такп да се пбезбеди 
ппдрщка систему за централну припрему УПВ путем електришне енергије 
тпплптнпм енергијпм из пбнпвљивих извпра енергије. 

Циљеви Ппвећаое енергетске ефикаснпсти јавних устанпва 

Пшекивани 
резултати 

Ппвећана енергетка ефикаснпст за 20%, смаоеое трпщкпва других енергената, 
ппбпљщана услуга. 

Индикатпри  Изграђени и ппстављени спларни кплектпри на 5 јавних устанпва 

Прпјектне  
активнпсти 

Израда прпјектне дпкументације, адаптација и санација система за централну 
припрему УПВ, мпнтажа система спларних кплектпра и пущтаое у рад. 

Пплазне 
претппставке 

Припрема тппле пптрпщне впде врщи се прекп 30бпјлера запремине 50 литара 
и 30 бпјлера запремине 10 литара, кпји кап примарни енергент кпристе 
електришну енергију. Прпцеоена пптрпщоа УПВ изнпси 500 l/дан, температуре 

60C 

Време 
трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x         

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст 
прпјекта 
(РСД) 

8.000.000 
Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

 3.000.000 РСД  дпнатпри и 

 5.000.000 РСД ЛС 

Партнери Влада АПВ, Јавне устанпве,ЈП и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Израђена прпјектнп  технишка дпкументација 
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Прпјекат - 07 

Стратещки 
циљ  

1.1. ЗАУСТАВЉАОЕ НЕГАТИВНИХ ДРУЩТВЕНИХ ТРЕНДПВА 

Прпграм 1.1.1. Ппдрщка „раоивим“ ппрпдицама 

Прпјекат  1.1.1.3. Ппмпћ у кући за пспбе са сметоама у развпју свих узрасних стппа 

Ппис прпјекта 
• Пружаое услуга пд стране герпнтпдпмаћица, негпватељица и дешијег 

ппмпћника 

Циљеви 

 Пснаживаое ппрпдица и прпдужеое бправка у најмаое 
рестриктивнпм пкружеоу (сппственпм дпму) 

• Сензибилисаое лпкалне заједнице и пкружеоа за прихватаое 
разлишитпсти 

Пшекивани 
резултати 

Ппбпљщаое квалитета живпта кприсника 

Индикатпри 
Пп гпдини реализације: 
-100 кприсника услуга 
-14 заппслених 

Прпјектне  
активнпсти 

Редпвни пбиласци кприсника пд стране герпнтпдпмаћица, негпватељица 
и дешијег ппмпћника, 
Припрема лаких пбрпка 
Пдржаваое лишне хигијене кприсника и хигијена прпстпра у 
кпјемкприсници бправе 
Припрема пгрева 
Набавка рецепата и пратоа дп лекара 
Структуриранп и садржајнп прганизпваоевремена деце 
Стицаое развпјних вещтина и капацитета кприсника, 
Пдржаваое лишне хигијене кприсника и хигијена прпстпра у кпјем деца 
бправе 

Пплазне 
претппставке 

Фслед демпграфских и екпнпмских прилика на теритприји ппщтине 
Житищте ппвећан је брпј пптенцијални кприсника услуга. Прпцене су да 
је за 100 лица неппхпднп пбезбедити кпнтинуирану свакпдневну бригу и 
негу у циљу ппбпљщаоа квалитета живпта. 

Време 
трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x x x x x x x x x 

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст 
прпјекта 
(РСД) 

266.000.000 
Изнпс и 
извприфинас
ираоа 

• 225.400.000 РСД   дпнатпри, 
•   14.000.000 РСД   партиципација и 
•   26.600.000 РСД ЛС 

Партнери Влада РС, Влада АПВ, ЦСР и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Прпјекат у тпку 
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Прпјекат - 08 

Стратещки 
циљ  

2.1 ЈАШАОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ ППЉППРИВРЕДЕ 

Прпграм 2.1.1. Ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти у биљнпј прпизвпдои 

Прпјекат 
2.1.2.1. Кпмасација ппљппривреднпг земљищта у Банатскпм 

Карађпрђеву,  Српскпм Итебеју и Нпвпм Итебеју 

Ппис прпјекта 

Пбухваћене катастарске парцеле у КП Банатскпм Карађпрђеву,  Српскпм 
Итебеју и Нпвпм Итебеју ће бити ппписане у ппстпјећем стаоу, какп би се 
даље приступилп укрупоаваоу истих, лакщем планираоу 
ппљппривредне прпизвпдое, рестаурацији и изградои ппљских путева, 
ппљпзащтитних ппјасева, кап и свпбухватнијих спрпвпђеоа мера защтита. 

Циљеви 
Сређени импвински пднпси 
Фкрупоене катастарске парцеле 
Фсклађиваое катастарских класа земљищта 

Пшекивани 
резултати 

• Сређени импвински пднпси 
• Фкрупоене катастарске парцеле  
• Фсклађиваое катастарских класа земљищта 

Индикатпри 
• Листпви неппкретнпсти 
• Брпј парцела пбухваћен ппступкпм кпмасације 

Прпјектне  
активнпсти 

Пдлука п ппкретаоу кпмасације 
Фпрмирана кпмасаципна кпмисија 

Пплазне 
претппставке 

Ппстпјеће катастарске парцеле су вепма уситоене щтп птежава 
ппљппривредну прпизвпдоу, каналска и путна мрежа нису у пптпунпсти 
изграђене управп из пвпг разлпга. 

Време 
трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x         

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст 
прпјекта 
(РСД) 

300.000.000 
РСД 

Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

• 294.000.000 РСД  дпнатпри и 
•      6.000.000 РСД ЛС 

Партнери 
Влада РС, Влада АПВ,ПГЗ СКН Житищте, МЗ, власници ппљппривредних 
парцела и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Дпнет је прпграм кпмасације за КП Б.Карађпрђевп, Српски и Нпви 
Итебеј 
Дпнета је ппщтинска пдлука п спрпвпђеоу за Б. Карађпрђевп 
Дпнета је пдлука п нашелима кпмасације 
Рещеое п именпваоу кпмисија  

     Дпнет је правилник п раду 
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Прпјекат – 09 

Стратещки 
циљ  

1.2. МПДЕРНИЗАЦИЈА И ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У 
ДРУЩТВЕНИМ ДЕЛАТНПСТИМА 

Прпграм 1.2.1. Унапређеое рада институција и устанпва 

Прпјекат  1.2.1.5.Рекпнструкција и дпградоа етаже равнпг крпва „Културнпг центра“ 

Ппис прпјекта 

Ппсебну знашајну улпгу у културнпј и турустишкпј прпмицији ппщтине Житищте 
има Дпм културе кпји се налази у центру насеља Житищта. Пвај пбјекат се 
налази у изузетнп лпщем стаоу и нарущава изглед центра насеља кпји је 
преппзнат кап пснпва за будућу туристишку целину. 
Зграда Културнпг центра у Житищту је 1967. гпдине птвпрена за рад.  

Циљеви 

Ппщти циљ прпјекта је унапређеое туристишке ппнуде ппщтине Житищте крпз 
трајнп и дугпрпшнп рещеое ппстпјећег урбанистишкпг прпблема у централнпј 
туристишкпј тематскпј целини. 
Ппсебнициљеви:Пбезбеђеое прпстпра за пдржаваое културних дпгађаја и 
манифестација, Спрешаваое даљег прппадаоа „Културнпг центра“, Ствараое 

услпва за прпщиреое културних садржаја. 

Пшекивани 
резултати 

 Пбезбеђен прпстпр за пдржаваое културних дпгађаја и манифестација 
 Спрешенп даље прппадаоа „Културнпг центра“ 
 Ствпрени услпви за прпщиреое културних садржаја 

Индикатпри  Саниран крпв и изграђена етажа 

Прпјектне  
активнпсти 

1. Ппступак јавне набавке и избпр најппвпљнијег ппнуђаша 
2. Грађевински радпви на згради Дпма културе 

Пплазне 
претппставке 

Уренутна ситуација Дпма културе у Житищту је вепма забриоавајућа. Крпв на 
пбјекту је раван, впда се дугп задржава  и прпкищоава. Фслед елементарних 
неппгпда и дугпгпдищоег прпкищоаваоа пппустила је таваница и зидпви у 
целпј унутращопсти пбјекта.  На зидпвима се ппјавила влага, малтер је ппшеп да 
птпада са плафпна и зидпва прпстприја, кпје се кпристе уз велику претоу пп 
људску безбеднпст. Електришне инсталације су услед прпкищоаваоа и влаге у 
јакп лпщем стаоу, дплази дп варнишеоа и шестих прекида у снабдеваоу 
електришнпм енергијпм. 

Време 
трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x         

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст 
прпјекта 
(РСД) 

19.889.340,62 
Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

 14.889.340,62 РСД  дпнатпри и 
•     5.000.000,00 РСД ЛС  

Партнери Влада РС, Влада АПВ, РЦР Банат, МЗ Житищте и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Прпјекат у тпку 
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Прпјекат - 10 
 
Стратещки 
циљ  

2.3. РАЗВПЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА 

Прпграм 2.3.2Рещаваое прпблема атмпсферских и птпадних впда 

Прпјекат  2.3.2.31  Санација и редпвнп пдржаваое атмпсферске канализације у насељеним 

местима 

Ппис прпјекта 
Извпђеое радпва на санацији и редпвнпм пдржаваоу ппстпјеће 
атмпсферске каналске мреже у дужини пд 432,5 km 

Циљеви 

Пдржаваое система збпг адекватне функције ппстпјеће каналске мреже, 
пднпснп пмпгућаваоа пдвпђеоа атмпсферских впда из насељених места 
на теритприји ппщтине, шиме ће се пбезбедити мпгућнпст прикупљаоа и 
пдвпђеоа атмпсферских впда у свим насељеним местима,какп би се 
ублажиле ппследице пбилних падавина.    

Пшекивани 
резултати 

- саниранп и пдржаванп 432,5 km атмпсферских канала 

Индикатпри - саниранп и пдржаванп 432,5 km атмпсферских канала 

Прпјектне  
активнпсти 

Извпђеое радпва  

Пплазне 
претппставке 

Ппщтина Житищте припремила је дпкументацију и пбезбедила пдпбреое 
за извпђеое радпва на изградои  и пдржаваоу двпнаменских канала. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x x x x x x x x x 

Прпцена 
трпщкпва/Вре
днпст прпјекта 
(РСД) 

86.500.000 
Изнпс и 
извпри 
финасираоа 

 43.250.000 РСД  дпнатпри и 

 43.250.000 РСД ЛС 

Партнери ЈП Развпј и ЛС 
Статус прпјекта Фрађена прпјектнп технишка дпкументација 
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Анекс 4: Прпфил лпкалне заједнице 

Ппщтина: 

Ж И Т И Щ Т Е 
 

Ппщтина Житищте се налази у Средоем Банату. На југу се граниши са зреоанинскпм, на истпку сешаоскпм, на западу 
кикиндскпм и на северу са ппщтинпм Нпва Цроа и државнпм границпм према Румунији. Седищте ппщтине пд 1960. 
гпдине је Житищте. Сашиоавају је 12 насеља. Ф сапбраћајнпм ппгледу житищтанска ппщтина има вепма дпбар 
пплпжај, јер крпз оу прплази међунарпдни пут кпји ппвезује нащу земљу са Румунијпм пднпснп Зреоанин са 
Уемищварпм. Пва ппщтина пп ппврщини заузима 16. местп у Впјвпдини. Ппврщина изнпси 525 км

2
. 

Адреса ппщтине:Цара Дущана 15, 23210 Житищте 

Телефпн: 023/821-050, 821-306 

Електрпнска ппщта: opstina.zitiste@gmail.com 

Веб адреса: www.zitiste.org 

Пппулација 
(пппис из 2011. гпд.): 

Брпј станпвника Наципнални састав Насељена места 

16.841 

Срби:        пкп 62% 
Мађари: пкп 20% 
Румуни:    пкп  8,4% 
Рпми:         пкп 5% 
Псталп:  пкп  4,6% 

12 насеља: 
Банатски Двпр, Банатскп 
Вищоићевп, Банатскп Карађпрђевп, 
Житищте, Међа, Нпви Итебеј, Равни 
Уппплпвац, Српски Итебеј, Упрак, 
Упрда, Хетин и Честерег 

Бучет Ппщтине  
(у РСД): 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

306.049.000,00 297.180.000,00 358.400.000,00 525.369.000,00 670.548.000,00 

Велишина ппщтине: 
Теритприја Ппљппривредна ппврщина 

525 км
2
 47.507 хектара 

Стратещка 
дпкумента: 

 Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Житищте (2008-2013) 

 Акципни план Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Житищте 2010-2013 (радна верзија) 

 Сектпрски план Руралнпг развпја Ппщтине Житищте за перипд 2012-2022.Лпкални 
акципни план за пбразпваое Рпма у ппщтини  Житищте 2011 – 2013. 

 Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Житищте за перипд пд2010. гпдине 
дп 2014. гпдине са Акципним планпм. 

 Лпкални акципни план за младе 2010-2013. 

 Интегрални план управљаоа птпадпм на теритприји ппщтине Житищте 2010-2020. 

 Прпстпрни план ппщтине Житищте (из 2011. г.) 

Инфраструктура: 

Ппщтина Житищте има релативнп ппвпљан пплпжај у пднпсу на важније кпмуникације. 
Крпз ппщтину прплази магистрални пут М-7 кпји впди пд границе према Хрватскпј кпд 
Башке Паланке, затим прекп Нпвпг Сада прекп Уисе ппвезује Банат, ппвезујујући Зреоанин, 
пптпм Житищте, где скреће према северу и гранишнпм прелазу Српска Цроа и наставља се 
у Румунији према Уемищвару. Пвим путним правцем Житищте се спаја са Хрватскпм, 
Румунијпм а пптпм са међунарпдним путем Е-75.Збпг свпг гепграфскпг пплпжаја Житищте је 
сапбраћајна раскрсница Средоег Баната. Крпз Житищте прплази магистрални пут М-7, Нпви 
Сад - Зреоанин - Уемищвар. Пвај пут је бип најпре макадамски, да би касније бип 
асфалтиран. Упкпм 1975. гпдине је рекпнструисан и прпщирен. 

Знашајнији прпјекти: 

Финансирани пд стране Републике Србије 

Брпј прпјеката Фкупна вреднпст (у РСД) Перипд 

15 130.000.000,00 2008 - 2013 

Финансирани пд стране АП Впјвпдине 

Брпј прпјеката Фкупна вреднпст (у РСД) Перипд 

40 482.000.000,00 2008 – 2013 

Финансирани из ЕФ фпндпва 

Брпј прпјеката Фкупна вреднпст (у ЕФР) Перипд 

8 510.000 2008 - 2013 

Братске 
ппщтине/градпви: 

Кпсјерић/Србија; Бпрпвп/Хрватска; Сакалаз/Румунија; Думбрпвица/Румунија 

mailto:opstina.zitiste@gmail.com
http://www.zitiste.org/
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Израда пве Стратегије финансијски је пптппмпгнута пд стране  

Владе аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 

 


