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Поштовани грађани,
Неопходност израде Стратегије одрживог развоја произилази из њене суштине, односно
потребе да се одреди, на крајње стуиозан и аналитички начин, заснован на реалним
чињеницама, уважавајући и транзиционе промене и потребе модерног и европског тренда,
квалитетан документ на коме ће се заснивати будући развој општине Сечањ.
Објективност у изради стратегије, на чему сам инсистирао, садржана је у аргументима, који
су свеобухватним учешћем грађана општине Сечањ, привредника и представника установа и
локалне самоуправе, израдили реалан оквир којим се дређује програм развоја општине Сечањ,
стављајући акценат на пројекте из привредне, инфраструктурне и друштвене области,
водећи рачуна о реалним ресурсима и предвидљивим решењима.
Желим да се захвалим свима који су учествовали на изради стратегије или на било који други
начин помогли доношењу Стратегиј еодрживог развоја општине Сечањ за период 2015-2020.
године, уз посебну захвалност Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу за обезбеђење финансијских средстава, Регионалном центру за
друштвено економски развој - Банат из Зрењанина, на пруженој стручној помоћи и мојим
сарадницима из локалне самоуправе.
Уверен сам, да ће мо са искуством које имамо и потенцијалима са којима располажемо,
успешно реализовати постављене задатке и нашу локалну самоуправу сврстати у једну
европску, модерну и привредно развијену заједницу, у којој ће у првом реду млади наћи
амбијент за развој.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Милошевић
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Преамбула
Општина Сечањ предузима значајне кораке у планирању сопственог развоја у складу са
постојећим законским оквирима и савременим европским и светским токовима. Данас је
суштински елемент у било којој земљи јачање локалних капацитета и развијање свeсти у
циљу локалног одрживог развоја.
Савремени свет се последњих деценија све више бави проблемима одрживог развоја, који
нису више само питање конкретних земаља, већ управо због своје све веће међузависности,
питање одрживости је наднационалног карактера. У складу са тиме, потписана су и усвојена
многобројна документа која пред конкретне земље постављају шире циљеве. Полазећи од
извештаја Римског клуба са почетка 70-их година XX века, преко Рио декларације и Агенде
211 из 1992. год., свет се определио и своје развојне циљеве дефинисао у Миленијумским
циљевима развоја Уједињених Нација из 2000. год.
Европска Унија је у последњих 20-ак година, прешла пут од потписивања и усвајања бројних
споразума, конвенција и стратегија, да би данас стигла до своје стратегије одрживог развоја
дефинисане у документу под називом Европа 2020, у којем се пред земље чланице и оне
које то намеравају да постану, поставља за циљ економски развој ЕУ заснован на знању, уз
очување животне средине, висок ниво запослености, продуктивности и социјалне кохезије.
Многе земље су своје националне стратегије одрживог развоја већ ускладиле са поменутим
наднационалним стратегијама и циљевима. За Републику Србију национални стратешки
документ у овој области је Национална стратегија одрживог развоја, која дефинише
одрживи развој као циљно оријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан и синергетски
процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и
институционални) на свим нивоима. У Стратегији се потенцира израда модела који на
квалитетан начин задовољава друштвено-економске потребе и интересе грађана, а
истовремено уклања или знатно смањује утицаје који прете или штете здравој животној
средини и природним ресурсима.
У складу са процесима стратешког планирања, и Аутономна покрајина Војводина је,
нарочито од уласка у XXИ век, започела са дефинисањем својих стратешких циљева, и то у
свом најзначајнијем стратешком документу Програму развоја АПВ 2014-2020. Поред тога,
треба напоменути да се процес стратешког планирања спровео и на нивоу Баната, а да је
резултирао документом под називом Регионална развојна стратегија БАНАТ 2009-2013.
Реално је очекивати да ће се при напретку у ЕУ интеграцијама, моћи јасније сагледати улоге
региона и суб-региона у оквирима конкретне државе, па ће самим тим и израда нових
стратешких докумената бити утемељенија.
И коначно, и општина Сечањ је више пута била укључена у процес планирања, па тако и
стратешког планирања. Резултати тих процеса су следећи документи:
1. Локална стратегија одрживог развоја Сечањ 2010-2014.
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Једно од поглавља Агенде 21 о битним групацијама је и поглавље о улози локалних власти. Са свих страна
света, разна тела су наглашавала њихову улогу у конкретној примени "одрживости" на локалном нивоу.
Из овога је и произашла препорука дата у 28. поглављу – да локалне власти треба да се консултују са
становништвом у погледу осмишљавања стратегије за стварање Локалне Агенде 21.
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2. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
у општини Сечањ за период 2009-2013. год.
3. Локални акциони план за младе општине Сечањ 2012-2015. год.
4. Стратешки план развоја социјалне заштите општине Сечањ 2010-2014. год.
5. Локални план управљања отпадом општине Сечањ 2011-2020. год.
6. Локални еколошки акциони план 2008-2012. год.
7. Просторни план општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр. 8/2013)
8. Генерални план Сечња („Службени лист општине Сечањ“ бр. 6/2005)
Сви претходно наведени документи представљају основ за израду Стратегије одрживог
развоја општине Сечањ 2015-2020. (у наставку: Стратегија), која је по својој суштини
стратегија одрживог локалног развоја. Изради Стратегије се приступило систематски и у
партнерству са Владом Аутономне покрајине Војводине, односно Секретаријатом за
мeђурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а који је пружио финансијску подршку и
Регионалним центром за друштвено-економски развој БАНАТ д.о.о., Зрењанин, који је
обезбедио техничку подршку у овом процесу стратешког планирања.
Да би се стекли и други неопходни предуслови за израду Стратегије, Председник општине је
донео Одлуку о приступању израде Стратегије одрживог развоја општине Сечањ за период
2015-2020. број: 011-82/2014-I од 17.10.2014. год., при чему је формиран и Тим за израду
Стратегије.
На седници од ................ 2015. год. Скупштина општине Сечањ је усвојила Стратегију, чиме је
она постала и њен званични документ.
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Израда Стретегије одрживог развоја
Ова Стратегија је резултат ТИМСКОГ рада запослених у општинској управи општине Сечањ,
представника јавних предузећа, приватног сектора, као и невладиних организација и
удружења грађана са територије Општине. Техничку подршку у припреми стратешког
документа пружио је стручни тим Регионалног центра за друштвено-економски развој
БАНАТ, д.о.о., Зрењанин.
А. Тим за израду Стратегије (општина Сечањ)
1. Предраг Рађеновић - координатор
2. Радомир Ковачевић – заменик координатора
3. Дејана Милошевић – административни асистент
Б. Радне групе за израду Стратегије
Радна група за ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1. Арсен Плахин - координатор
2. Драгица Шаренац - члан
3. Марко Б. Вукоје - члан
4. Јован Веселиновић - члан
5. Жарко Ђуричић - члан
6. Бојан Маринић – члан
7. Слободан Табачки - члан
8. Милан Д. Радовановић - члан
9. Иштван Вереш - члан
10. Маријана Уљаревић – члан
11. Бојан Зорић – члан
Радна група за РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
1. Браниславка Рудан - координатор
2. Јасмина Шешлија – члан
3. Милорад Вујовић - члан
4. Јулкица Козина Ружа - члан
5. Братислав Шуловић – члан
6. Божидар Вукоје – члан
7. Љубомир Кришан - члан
8. Марија Аћимовић – члан
9. Момчило Папић – члан
10. Наташа Рађеновић – члан
11. Милимирка Антић – члан
12. Петко Лечић - члан
13. Драгана Глушица - члан
Радна група за ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Јован Лазић – координатор
2. Слободан Репац - члан
3. Јасмина Шешлија - члан
4. Весна Королија - члан
5. Марко Иванишевић - члан
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6. Владимир Миланков – члан
7. Јулкица Козина Ружа – члан
8. Миомира Милошевић – члан
9. Драган Новчић – члан
10. Зоран Шкрбић - члан
Радна група за РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радомир Ковачевић - координатор
2. Новак Зубац - члан
3. Миленко Вилић - члан
4. Јон Паунеску - члан
5. Наташа Бабић - члан
6. Милица Вукоје – члан
7. Марко Иванишевић - члан
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Листа скраћеница
АПВ

Аутономна покрајина Војводина

ДВД

Добровољно ватрогасно друштво

ДП

Државни пут

ДТД

Дунав-Тиса-Дунав

ЕУ

Европска унија

ЗЗЈЗ

Завод за јавно здравље

ЗЖС

Заштита животне средине

ИПГ

Индивидуално пољопривредно газдинство

ЈП

Јавно предузеће

КЛЕР

Канцеларија за локални економски развој

ЛС

Локална самоуправа

МСП

Мала и средња предузећа

МЗ

Месна заједница

НВО

Невладина(e) организација(e)

НСЗ

Национална служба за запошљавање

ОП

Општински пут

ОСИ

Особе са инвалидитетом

ОШ

Основна школа

ПУ

Предшколска установа

РЗС

Републички завод за статистику

РС

Република Србија

РСД

Динар

РПК

Регионална привредна комора

РЦР

Регионални центар за развој

СРЦ

Спортско-рекреативни центар

ТС

Трансформаторска станица

Сл. гл.

Службени гласник

ФКУ

Фонд за капитална улагања

ЦСР

Центар за социјални рад
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Методологија израде
Методологија за израду Стратегије одрживог развоја општине Сечањ од 2015. до 2020.
године је настала разрадом методологије на програму Еxchange 2, подржаном од стране
Европске уније - Заједничка подршка локалним самоуправама у циљу методолошке
стандардизације процеса стратешког планирања за потребе Сталне конференције градова и
општина и локалних самоуправа у Србији, као и са елементима Методологије израде
стратешког плана локалног економског развоја АП Војводине.
Стратегија одрживог развоја општине Сечањ од 2015. до 2020. године. је општи стратешки
план локалног одрживог развоја који даје смернице и дефинише активности за будући
одрживи развој општине Сечањ. Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2015 2020. год., односно 6 година, и акциони план Стратегије је рађен, углавном, оквирно у
периоду 2015-2020. год., остављајући простор за евентуалне промене стања окружења. На
овај начин оставља се простор за евентуално будуће ажурирање Стратегије, у складу са
променама у окружењу, као и за допуну Акционог плана стратегије са пројектима који би се
реализовали у другом делу планског периода, односно до 2020. год.
Ова Стратегија се, у својој бити, односи на одрживи развој живота, рада и функционисања
локалне заједнице у општини Сечањ. Одрживост подразумева коришћење природних
ресурса у мери која дозвољава да се ти ресурси природно обнове, односно да се не наруши
њихов квалитет за будуће генерације.
Стратегија се дефинише, усваја и реализује на општинском нивоу. У неким циљевима,
програмима и активностима, Стратегија подразумева регионални и/или национални приступ
решавању одређених проблема, али се у наведеним циљевима и активностима
подразумева већ обострано изражен интерес суседних локалних самоуправа, Аутономне
покрајине Војводине, Републике Србије, као и Републике Румуније.
У читавом процесу планирања примењиван је партиципативни приступ, у којем су локални
актери, а пре свега представници општине Сечањ, представници приватног и невладиног
сектора, узели активно учешће, дајући драгоцене смернице за овај стратешки документ.
Процес имплементације подразумева исти приступ, односно подразумева директну
укљученост свих заинтересованих страна током трајања целокупног процеса.
У том контексту је на почетку процеса израде Стратегије председник Општине донео
решење о именовању чланова радних група за израду Стратегије одрживог развоја општине
Сечањ број 020-42/2014-I-02 од 03. 11. 2014. год. Радне групе су формиране по претходно
одређеним приоритетима:
•

РГ 1:

Економски развој

•

РГ 2:

Развој друштвених делатности

•

РГ 3:

Заштита животне средине

•

РГ 4:

Развој инфраструктуре

Радне групе су описале и анализирале тренутно стање (SWОТ), а потом су дефинисале
визију, опште и посебне циљеве у оквиру приоритета. На основу дефинисаних циљева
урађен је акциони план који треба да доведе до испуњења постављених циљева. Радне
групе су у просеку имале по 3 састанака, међутим чланови радних група су имали и низ
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интерних састанака, као и састанака са корисницима директно заинтересованим за процес
израде и имплементације Стратегије.
Резултат рада радних група је перманентно праћен и потврђиван од стране Савета за
стратешки развој Општине који је формиран са посебном наменом да прати како израду,
тако и будућу реализацију Стратегије.

Законски и стратешки оквири
Свест о потреби
стратешког планирања

индикатори

ПРОМЕНЕ
Одлука о изради
СЛОР-а

извештаји

Општинско веће

извештаји

Мониторинг и евалуација

Радно тело

извештаји

Решења о
именовању чланова
тима и радних група за
израду СЛОР-а

Имплементација
СЛОР-a

Израда
Нацрта СЛОР-а
Пројектни
тимови

Јавна расправа

Председник Општине

Тим за израду СЛОР-а
Радне групе за израду
СЛОР-а

Шира друштвена
заједница

Усвајање СЛОР-а
Скупштина Општине

Слика 1. Шири методолошки оквир локалног стратешког планирања

Стратешки документ у себи садржи следећа поглавља:
1. Опште инфомације о Општини
2. Индикатори постојећег стања
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анализа постојећег стања и SWОТ анализа
Интегрална анализа
Дефинисање стратегије (визија, приоритети, општи и посебни циљеви)
Акциони план
Имплементација Стратегије
Мониторинг и евалуација

Ниво имплементације Стрaтегије ће се перманентно пратити путем годишњег циклуса
евалуације. Годишњи циклус праћења и евалуације на овај начин ће омогућити
перманентно ажурирање визије, приоритета, циљева и активности, док ће се за оцену
успешности користити селектовани индикатори.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
1.1. Административни и географски положај
Специфичност општине Сечањ огледа се, између осталог, и у њеном пограничном
административном положају. Општина се налази у источном делу Баната, и АП Војводине.
Простире се на 523 km2 и са нешто више од 13.000
становника, убраја се у мање општине у
Војводини. Општине са којима се граничи
општина Сечањ су: Житиште на северу, Зрењанин
на западу, Ковачица и Алибунар на југу и
Пландиште на југ-југоистоку. На истоку и
североистоку граница Општине је истовремено и
граница са Румунијом са којом је повезана
граничним прелазом у насељеном месту Јаша
Томић.
Општину Сечањ образује њено седиште у
насељеном месту Сечањ и још 10 насељених
места: Банатска Дубица, Бока, Бусење, Јарковац,
Јаша Томић, Конак, Крајишник, Неузина, Сутјеска
и Шурјан. Путном мрежом Општина је добро
повезана унутар себе, а исто тако и са осталим
деловима Војводине и Србије.
Центар општине Сечањ, налази се на око 45°22' северне географске ширине и 20°46' источне
географске дужине.

Табела 1: Географски положај центра насељених места у Општини
Насеља општине Сечањ

Географска дужина

Географска ширина

20°49'16.971"
20°50'11.283"
20°49'17.826"
20°45'52.347"
20°51'18.823"
20°54'32.596"
20°43'40.531"
20°42'58.242"
20°46'04.382"
20°41'52.555"
20°52'23.139"

45°16'25.065"
45°21'21.531"
45°26'09.217"
45°16'12.064"
45°26'52.989"
45°18'50.077"
45°27'11.600"
45°20'31.031"
45°22'00.923"
45°22'49.807"
45°23'55.087"

Банатска Дубица
Бока
Бусење
Јарковац
Јаша Томић
Конак
Крајишник
Неузина
Сечањ
Сутјеска
Шурјан
Извор: ЛЕАП општне Сечањ 2008-2012.

Удаљеност Сечња од неких значајнијих центара је следећа:
•

Зрењанин:

33 km
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•

Темишвар (Румунија):

65 km

•

Нови Сад:

84 km

•

Београд:

89 km

Табела 2: Општи подаци о Општини у поређењу са вишим територијалним јединицама
Територијална Површина
2
јединица
(km )

Пољопривредна
површина
(%)

Број
насеља

Становништво
(на дан 30.06.2013.)
укупно

на 1 km

2

Катастарских
општина

Регистрованих
месних
заједница

Општина
Сечањ

523

90,5

11

12.843

25

10

10

Удео у односу
на Округ

16,06%

87,1

20,00%

6,97%

57

16,67%

14,49%

Удео у односу
на АПВ

2,42%

82,4

2,36%

0,67%

88

2,24%

1,81%

Удео у односу
на РС

0,59%

65,6

0,18%

0,18%

81

0,17%

0,24%

Извор: РЗС

1.2.

Кратак историјат Општине

Бројна археолошка налазишта на локалитетима Стара Барда (праисторијска налазишта и
бројни гробови), Говедарева хумка (најзначајније неолитско налазиште у области), Шибова
хумка, Стари виногради (Старчева, Винчанска и Бадемска култура) и многа друга налазишта
указују на постојање живота у овој области чак и у праисторијско, неолитско и бронзано
доба.
Први трагови Словена датирају још из V века. Од почетка VI века па све до краја VIII века ови
крајеви су били под Аварском државом, док је Карло Велики није срушио и устоличио Бугаре
који 678. год. насељавају Банат. Крајем IX века Банат насељавају Мађари. Током бројних
ратова између Турске и Угарске, Мађари напуштају Банат. Насељавају га Срби из Рашке. Када
су Турци освојили Банат већина становника били су Срби. Ослобађањем од Турака, Банат
постаје аустријски и као посебна царска покрајина настоји да кроз колонизацију изгради
упориште немачке политике. Половином XVIII века Банат насељавају: Срби, Мађари, Немци,
Румуни, Словаци и други. Прва велика колонизација почела је 1920. год., а друга у периоду
1946-1952. год.
Сечањ се налази 89 km северно од Београда. Он је само 14 km удаљен од румунске границе
– на отприлике 10 минута вожње. Гранични прелаз код Јаше Томић је један од главних
прелаза ка Румунији. Сечањ је мулти-етничка и мулти културна заједница. Први писани
подаци датирају из 1338. год. Најбројније националне мањине представљају Мађари око
12,75%, Роми око 5,38%, Румуни око 4,27%.
Иако није највеће насељено место у општини, Сечањ јесте њен административни центар са
2.107 становника по последњем попису из 2011. год.
Оближња рурална насељена места су: Јаша Томић, Бока, Конак, Сутјеска, Неузина, Јарковац,
Банатска Дубица, Шурјан, Крајишник и Бусење.
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Најстарије насеље је Јаша Томић које се помиње први пут 1332. год, затим Бока (1334.),
Сечањ (1338.), Конак (1425.), Сутјеска (1551.), Неузина (1660.), Јарковац (1717.), Банатска
Дубица (1727.), Шурјан (1753.), Крајишник (1785.) и Бусење (1838.).
Јаша Томић (мађ.: Módos) је највеће и најстарије насељено место у Општини. Први пут се
спомиње 1332. год. Некада је Јаша Томић био центар општине, али након Другог светског
рата центар је премештен у Сечањ. Јаша Томић је једино насељено место у општини са
статусом насеља (Сечањ, тренутни центар општине, има статус села). Јаша Томић је један од
граничних прелаза ка Румунији и постоје планови за модернизацију овог прелаза и за
повећан проток људи и робе. Етничку већину становништва чине Срби, а има укупно 2.373
становника. Место је названо по Јаши Томићу (1856-1922. год), српком публицисти и
политичару из Војводине.
Бока је село које се налази источно-југоисточно од Сечња. Први пут се спомиње 1334. год.
Историјски гледано, постојале су две Боке које су се касније стопиле: Српска Бока и Хрватска
Бока. Релативну етничку већину становништва чине Срби са знатним учешћем мађарске
мањине у укупној популацији. Село броји 1.412 становника.
Конак је четврто најмање насељено место у општини са 996 становника. Први писани
подаци датирају из 1425. год. У Конаку су током историје биле честе промене етничког
састава становништва што је свакако у првом реду последица политике коју је после
ослобођења ових крајева од Турака водио бечки двор. Најстарији становници Конака су
Срби који су већ 1733. год. имали своју цркву. Немци су ово село населили почетком XIX
века, али су су се већ 1820. год. иселили. На место Немаца насељено је 500 Бугара. Доба
највећег просперитета Конака забележено је 1889. год. када је завршена деоница пруге
Зрењанин- Вршац, која је пролазила кроз Конак. Данас Конак броји 777 становника.
Сутјеска (мађ.: Szárcsa) има 1.737 становника. Претечу данашњег села чини насеље Сарча
које је постојало дуж римског пута према унутрашњости Дакије. Под овим именом помиње
се и у време владавине Турака 1551. год. када се формира ново насеље насељавањем
Румуна. Године 1804. насељавају се и Немци , тако да су после Првог Светског Рата постојала
два насеља, немачки део Сарча и румунски део Нова Сарча, који су чинили једну
административну целину. Након II Светског Рата и емиграције немачког становништва, у
Сарчу су се доселили Срби из Херцеговине, Босне и Далмације. Године 1947. оба насеља су
спојена у једно, при чему оно добија назив Сутјеска. По последњем попису Сутјеска има
1.478 становника.
Неузина је, као и Бока, настала спајањем два села: Српска Неузина и Хрватска Неузина.
Становништво је мешавина различитог етничког порекла. Има 1.256 становника, укључујући
680 Срба и 488 Мађара који чине две највеће етничке групе. Неузина се први пут појављује у
писаним документима 1660. год.
Јарковац. Први поуздани подаци о постојању насеља датирају из писаних докумената 1717.
год. Локација насеља уз некадашњи ток реке Брзаве може се тумачити потребом за лакшим
снабдевањем воде из реке и плитке издани уз истовремену могућност обраде релативно
плодног земљишта. Бројно кретање становништва доживљавало је више осцилација,
претежно условљених имиграционим или емиграционим разлозима. Повећавање броја
становника је било најуочивљије у периоду 1869-1890. год. када је село имало статус
привилегованог граничног насеља. Године 1890.Јарковац је имао 3.009 становника, а данас,
по последњем попису из 2011. има 1.505 становника.
Банатска Дубица. Поуздани подаци о постојању насеља Б. Дубица, које се раније звало
Маргитица или Мала Маргитица, датирају тек од краја турске власти 1727. год. Према првом
попису 1836. год. Банатска Дубица је имала 1.054 становника. Због мале површине атара,
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која није омогућавала насељавање већег броја пољопривредног становништва, неповољног
положаја читаве пољопривреде и убрзане миграције село град, настао је велики пад броја
становника. Према последњем попису из 2011 год. Б. Дубица има 324 становника.
Шурјан је село у близини румунске границе и први пут се спомиње 1753. год. У атару
Шурјана откривени су трагови људског присуства из бакарног, бронзаног и гвозденог доба,
што показује да се ту човек настанио и пре четири хиљаде година. Кроз средњи век на овом
простору бораве Срби, Мађари, Румуни, Немци и др. До турског освајања на овом простору
било је највише српског становништва које је за време турске владавине избегло и које се
после протеривања Турака поново доселило на ове просторе. У исто време доселили су се и
Румуни са Мориша. 1753. год. насеље Шурјан је први пут забележено као српско-румунско
насеље. Једини послодавац поред породичних салаша јесте пољопривредно предузеће
„Борац“ које непрестано побољшава производњу сојиног зрна и воћа. Село има 253
становника.
Крајишник, раније познат као немачки Стефансфелд, или мађарски Istvánfölde (до 1890. год.
Stefanföld), сада је село са етничком већином коју чине Срби који су углавном дошли након
Другог светског рата. Има 1.719 становника. Село је раније имало српски назив Шупљаја.
Овај назив се среће у записима из 1660. год.
Бусење (мађ.: Káptalan) је најмање и најмлађе насељено место у општини. Основано од
стране загребачког Каптола и први пут се спомиње 1838. год. Има укупно 63 становника и
једино је насеље у којем је становништво већински мађарско.
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1.3.

Општи подаци о становништву

Укупан број становника општине Сечањ, по попису из 2011. године износи 13.325, што је у
односу на 2002. год. пад од 3.052 становника, односно 18,63% (!!!), што је више у поређењу
са просеком на нивоу средњобанатске области (9,88%), а нарочито у поређењу са нивоом АП
Војводине (4,87%) и просеком на нивоу Републике Србије (3,52%). Овај податак указује на
забрињавајућу чињеницу о депопулацији Општине!
Табела 3: Упоредни преглед кретања броја становника, према спроведеним пописима до 2011. год.
1948.
Република Србија
АП Војводина
Средњобанатска
област
Општина Сечањ

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

5.794.837 6.162.321 6.678.247 7.202.915 7.729.246 7.576.837 7.498.001 7.234.099
1.640.599 1.698.640 1.854.971 1.952.560 2.034.782 1.970.195 2.031.992 1.932.945
218.821

221.667

229.812

231.486

230.962

216.754

208.456

187.860

25.684

26.110

25.519

21.938

19.501

17.866

16.377

13.325

Извор: РЗС, Становништво-упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. и
Општине и региони у Републици Србији 2013.
Напомена: Број становника за 2011. годину је прерачуната вредност за дан 30.06.

Према попису из 2011. год., од укупног броја становника Општине, Срби чине око 69,31%,
Мађари око 12,75%, Роми око 5,38%, Румуни око 4,27%, док су остале националне
припадности заступљене у мањем проценту. Треба напоменути да је релативно значајан
удео оних који се нису изјаснили (3,31%), као и оних који су се изјаснили по регионалној
припадности (1,13%).
Табела 4: Кретање броја становника у Сечњу и насељеним местима Општине, према спроведеним
пописима до 2011. год.
Насеље
Сечањ

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

2.680

2.862

2.868

2.935

2.747

2.637

2.647

2.107

896

936

847

660

566

492

428

324

2.912

2.819

3.260

2.673

2.246

1.905

1.734

1.412

229

240

224

185

141

119

94

63

Јарковац

2.936

3.035

2.963

2.624

2.291

2.054

1.817

1.505

Јаша Томић

4.378

4.569

4.420

3.831

3.625

3.404

2.982

2.373

Конак

1.828

1.838

1.726

1.459

1.211

1.116

996

777

Крајишник

3.926

3.733

3.357

2.712

2.495

2.397

2.241

1.719

Неузина

2.582

2.593

2.401

1.955

1.657

1.485

1.371

1.256

Сутјеска

2.635

2.678

2.719

2.421

2.116

1.880

1.737

1.478

682

807

734

483

406

377

330

253

Банатска Дубица
Бока
Бусење

Шурјан

Извор: РЗС, Становништво-упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. и
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011: Први резултати
Напомене:
• Подаци за 1991. и 2002. год. су преузети на основу методологије из 2002. год.
• Подаци за 2011. годину су преузети из резултата пописа становништва

Просечна старост становника у општини Сечањ, према подацима за 2012. год. је виша у
односу на ниво за средњобанатску област (42,44 године) и републички ниво (42,23 године), а
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значајно виша у односу на ниво покрајине (41,83 године) и износи 43,68 године. Пратећи
овај тренд, индекс старења становништва у Општини је значајно виши нарочито у односу на
АП Војводину (119,64), али и у односу на на Републику Србију (125,38) и средњобанатску
област (125,87), и износи 137,97!!!
Табела 5: Просечна старост становништва Општине, према полу, и у односу на област, АПВ и РС
и удео становништва преко 65 година старости
Територијална
јединица

Општина Сечањ
Средњобанатска
област
АП Војводина

Република Србија

Година

Удео популације
преко 65 год.

Удео популације
преко 65 год.

2011.
43,7
41,7
45,6
42,4
40,5
44,1
41,8
40,2
43,3
42,2
40,9
43,6

2002.

2011.

19,53

19,07

16,43

17,11

15,51

16,39

16,54

17,40

Пол
просек
М
Ж
просек
М
Ж
просек
М
Ж
просек
М
Ж

Извор: РЗС

Очекивано трајање живота деце рођене 2010-2012. год. у општини Сечањ је у случају мушке
деце 70,95 година, а женске 71,81, што је у случају мушке деце више, а у случају женске
мање, него на нивоу средњобанатске области (мушка деца 70,72 а женска деца 76,01), док
су ове вредности ниже у поређењу са нивоом АП Војводине (мушка деца 71,15 а женска
деца 76,64), а разлика је још већа на нивоу Републике Србије (мушка деца 72,22 а женска
деца 77,29).
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1.4.

Карактеристике локалне самоуправе

Седиште локалне самоуправе Сечањ налази се у Сечњу, на адреси Вожда Карађорђа број 57.
У општини је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, односно латинично
писмо, као и језици националних мањина: мађарски и румунски језик и њихова писма.
Органи општине Сечањ су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и
Општинска управа.
Скупштина општине Сечањ има 31 одборника.
Извршни органи Општине су: Председник општине и Општинско веће.
Председник општине има заменика и помоћнике.
Општинско веће броји 8 чланова: 6 који су задужени за поједине области, а Председник
општине и његов заменик су чланови Општинског већа по функцији.
Општинска управа је образована као јединствен орган. На основу Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сечањ, број 02172/2013-I), у Општинској управи је утврђено укупно 60 радних места са 63 извршиоца у пет
одељења:
1. Одељење за општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове,
2. Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине,
3. Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и
грађевинарство,
4. Одељење за друштвене делатности, и
5. Одељење за буџет, трезор и финансије.

ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Одељење за
општу управу,
имовинскоправне,
скупштинске и
заједничке
послове

Одељење за
привреду,
развој,
инспекцијске
послове и
заштиту животне
средине

Одељење за
урбанизам,
путну привреду,
стамбенокомуналне
послове и
грађевинарство

Одељење за
друштвене
делатности

Одсек за
инспекције
послове

Одељење за
буџет, трезор и
финансије

Одсек за
локалну пореску
администрацију

Слика 2. Организациона шема општинске управе општине Сечањ

Буџет општине Сечањ се у протеклом периоду кретао на начин приказан у следећој табели.
Табела 6: Буџет општине Сечањ у периоду 2004. до 2013. год.
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Година
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

Буџет
(103 РСД)

Број становника

83.935
122.043
266.230
214.529
249.529
248.662
286.144
322.319
457.874
426.102

15.862
15.568
15.245
14.899
14.530
14.191
13.905
13.325
13.067
12.843

Буџет пер цапита
(РСД)
5.292
7.839
17.463
14.399
17.173
17.523
20.578
24.189
35.040
33.178

Напомене:
• У колони буџет приказане су његове заокружене реализоване вредности
• Број становника је процењен, изузев за 2011. годину када је вршен попис.
Извор: Општинска управа општине Сечањ и РЗС

Усвојени буџет за 2014. год. је 484.890.905 РСД, а за 2015. год. је 458.180.684 РСД.

1.4.1. Комуникација Општине са окружењем
У својој комуникацији са окружењем, а пре свега са грађанима и потенцијалним
инвеститорима, општина Сечањ се поставила крајње транспарентно. У ту сврху, израђена је
званична Интернет презентација на адреси: www.secanj.rs. Презентација је тренутно у фази
реконструкције и порталског је карактера. На њој се могу пронаћи корисни садржаји. На
почетној страници се поред последњих вести (у вези јавних набавки и видео записа
преузетог са Youtube), између осталог, налазе банери и линкови ка значајнијим
инситуцијама, докумнетима и садржајима (Дом здравља, Просторни план општине Сечањ,
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Сечањ у 2014. год. и др.).
Целокупан садржај портала је тренутно организован кроз следеће посебне категорије:
1. О Сечњу
2. Локална самоуправа
3. Општинска управа
4. Вести
5. Јавне набавке
6. Адресар
7. Контакт
8. Спорт за толеранцију
Свака од наведених категорија садржи бројне рубрике, у оквиру којих се могу пронаћи све
неопходне информације од интереса за посетиоца.
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Слика 3. Насловна страница званичне Интернет презентације општине Сечањ

Садржај веб портала је доступан само на српском језику и то на ћириличном и латиничном
писму.

1.4.2. Канцеларија за локални економски развој
Општина нема формирану Канцеларију за локални економски развој (КЛЕР).
Локалним економским развојем бави се кабинет Председника општине уз техничку подршку
ресорних одељења Општинске управе општине Сечањ.
Због све већег обима посла у области локалног економског развоја, у смислу планирања
локалног економског развоја, праћења и имплементације стратегија и акционих планова,
маркетинга и промоција локалне самоуправе као потенцијалне дестинације за инвестирање,
пружања услуга постојећим привредним субјектима, пружања услуга привредним субјектима
у настајању, помоћ домаћим и страним инвеститорима, изградња пословне инфраструктуре
(кластери, инкубатори, радне зоне, индустријске зоне, паркови), анализе пословног
окружења, израде о одржавање базе података пословних субјеката и радне снаге, подршке
развоју комуналне инфраструктуре, припреме пројеката од значаја за локалну самоуправу,
сачињавања извештаја о стању локалног развоја у локалној самоуправи и одржавање и
унапређивање односа са покрајинским и републичким институцијама, међународним
донаторима, регионалним развојним агенцијама, невладиним организацијама и друго, а у
складу са законским надлежностима, неопходно је формирање КЛЕР.
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2. ИНДИКАТОРИ
Да би се на што реалнији начин приказало постојеће стање одрживог развоја, али и касније
вредновање Стратегије, неопходно је познавање одређених индикатора. Поред ових
индикатора у Стратегији ће у Акционом плану бити приказани и индикатори за сваки
појединачни пројекат, којим ће се мерити успешност реализације сваког пројекта понаособ.
У крајњем исходу, сви пројектни индикатори би требало да се одразе на побољшање
одабраних макроиндикатора у овој Стратегији.
Индикатори у суштини имају двоструку улогу, прво представљају нумерички опис тренутног
стања, у одређеној области, односно њеној подобласти, и друго, могу се користити као мера
постигнуте промене у локалној заједници, те на тај начин представљају нужан део система
мониторинга и евалуације.
Међутим, постоје одређени проблеми у вези са индикаторима, а који се пре свега, односе
на њихов неинтегрисан поглед на читаву заједницу (случај традиционалних индикатора),
односно на проблем недоступности и трошкова обезбеђивања података (случај индикатора
одрживог развоја).
Узимајући све претходно наведено у обзир, Тим за израду Стратегије је дефинисао 30
индикатора који би требало да прикажу постојеће стање по питању одрживог развоја у
општини Сечањ, и путем којих ће се мерити успешност реализације Стратегије.2 У питању су
углавном традиционални индикатори, понајвише због своје доступности и могућности
поређења како на републичком, тако и на нижим нивоима (покрајински и окружни). Ипак,
треба напоменути да код појединих индикатора недостају подаци, јер се до сада нису
пратили (како на републичком, тако ни на локалном нивоу), али су ипак на листи индикатора
због свог значаја, нарочито у будућности.
У овом делу дат је списак индикатора које је одабрао Тим за израду Стратегије. То су:
1. Степен развијености
2. Просечна бруто зарада
3. Локацијски коефицијент запошљавања у појединим секторима
4. Укупна активност и стопа запослености
5. Стопа незапослености
6. Број регистрованих привредних друштва и предузетника
7. Кретање броја привредних друштава и предузетника
8. Број туриста у односу на број становника
9. Број ноћења туриста
10. Степен задужености општине
11. Фискални капацитет општине – Остварење изворних прихода (фискалних облика)
по глави становника
12. Подстицаји за развој локалних самоуправа
13. Густина насељености
14. Старосна структура становништва
15. Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом
2

Детаљан приказ свих индикатора дат је у посебном прилогу на крају овог документа.
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16. Број становника на један објекат друштвених, културних, рекреативних
активности
17. Број становника на једног лекара
18. Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву
19. Учешће правноснажно осуђених лица према месту извршења кривичног дела у
укупном становништву
20. Дужина путева у km по km²
21. Изграђени станови
22. % домаћинстава са сигурном водом за пиће
23. % домаћинстава прикључених на канализациону мрежу
24. % прикључака на гасовод
25. Квалитет површинских вода
26. Број дана са „лошим“ квалитетом ваздуха
27. Општински отпад по врсти одлагања
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3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1.

Економски развој

3.1.1. Опис тренутне ситуације
Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2014. год., општина Сечањ спада у трећу групу, коју чини 47 јединица локалне
самоуправе на чијој територији се остварује БДП у распону 60-80% републичког просека.
На економски развој општине Сечањ утиче доминантна грана привреде пољопривреда, а
делом и индустрија.
С обзиром на велико сировинско залеђе са којим располаже локална самоуправа је
окосницу свог привредног развоја препознала у јачању предузетништва и формирању
радних зона које су предвиђене за изградњу прерађивачких капацитета више фазе прераде.
Главни природни ресурси Општине су:
а) пољопривредно земљиште, где преовлађује чернозем,
б) водни ресурси – реке Тамиш и Брзава, каналска мрежа у саставу система ДТД и рибњаци,
в) минералне сировина: нафта, гас, извори термалних вода и огромне количине
висококвалитетне опекарске глине,
г) природни услови за развој ловног, риболовног, спортско-рекреативног, културноманифестацијског и транзитног туризма.
Кретање броја привредних субјеката у општини Сечањ може се представити посредством
следеће две табеле дате у наставку.
Табела 7: Број привредних друштава у Општини
2011.
Активних

2012.

2013.

2014.

62

68

77

82

Новооснованих

5

10

7

6

Брисаних/угашених

5

6

0

2

Извор: Агенција за привредне регистре

Табела 8: Број предузетника у Општини
2011.
Активних

2012.

2013.

2014.

279

277

283

297

Новооснованих

55

33

33

33

Брисаних/угашених

51

39

28

21

Извор: Агенција за привредне регистре
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Много значајнији подаци о стању привреде се могу добити када се у обзир узму њени
финансијски показатељи. Ово је приказано посредством следеће две табеле дате у наставку,
уз напомену да нису сва активна привредна друштва нити предузетници обухваћени овим
статистикама.
Табела 9: Финансијске перформансе привредних друштава у Општини

Број привредних друштава
Број запослених
Пословни приходи (у 000 РСД)
Нето добитак (у 000 РСД)
Број привредних друштава са нето добитком
Нето губитак (у 000 РСД)
Број привредних друштава са нето губитком
Укупна средства (у 000 РСД)
Капитал (у 000 РСД)
Кумулирани губитак (у 000 РСД)
Број привредних друштава са губитком до висине
капитала
Број привредних друштава са губитком изнад висине
капитала

2011.

2012.

2013.

59
1.021
9.017.480
555.779
35
368.433
21
12.799.794
3.970.827
1.471.501

66
974
6.798.227
659.121
40
2.144.613
21
17.043.668
4.527.711
3.387.070

71
942
6.197.666
434.773
37
1.863.292
25
15.904.739
3.532.075
4.289.708

31

27

31

11

14

19

Извор: АПР - Регистар финансијских извештаја и бонитета

Табела 10: Финансијске перформансе предузетника у Општини

Број предузетника
Број запослених
Пословни приходи (у 000 РСД)
Нето добитак (у 000 РСД)
Број предузетника са нето добитком
Нето губитак (у 000 РСД)
Број предузетника са нето губитком
Укупна средства (у 000 РСД)
Капитал (у 000 РСД)
Кумулирани губитак (у 000 РСД)
Број предузетника са губитком до висине капитала
Број предузетника са губитком изнад висине капитала

2011.

2012.

2013.

12
54
336.343
3.420
10
835
2
111.322
65.670
864
2
1

11
48
441.857
3.100
8
565
3
161.206
68.633
565
3
1

12
51
411.467
3.528
8
1.014
4
173.404
69.291
1.580
4
1

Извор: АПР - Регистар финансијских извештаја и бонитета

3.1.1.1.

Анализа тржишта рада и радне снаге

Тржиште рада Републике Србије снажно је погођено негативним ефектима светске
економске кризе која је свој ефекат показала на Србију, а самим тим и на општину Сечањ.
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Тржиште рада и радне снаге приказано је посредством следећих табела.
Према подацима Републичког завода за статистику за 2013. годину укупан број запослених у
општини Сечањ је 1.934, од тога 1.701 је запослено код послодаваца који су правна лица, а
233 код самосталних предузетника.
Табела 11: Запосленост по секторима
Сектор

Број запослених

Пољопривреда, шумарство, рибарство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникација
Финансијске делатности и делатност осигурања
Стручне научне, иновационе и техничке делатности
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности

440
393
9
65
17
63
34
12
13
9
15
1
109
309
187
8
15
1.701

Укупно:
Извор:РЗС

Табела 12: Однос броја запослених и незапослених и просечна нето зарада у Општини

Број запослених
Број незапослених
Просечна нето зарада (у РСД)

2011.
2.026
1.758
26.976

2012.
1.898
1.737
31.150

2013.
1.934
1.772
33.278

2014.
Није доступно
1.722
Није доступно

Извор: Агенција за привредне регистре, Национална служба за запошљавање и РСЗ
Напомена: Последње ажурно стање се односи на период 01.01.-30.09.2014. год.

Табела 13: Квалификациона структура незапосленог становништва Општине
2011.
Неквалификовани
Нижа стручна спрема и полуквалификовани
Квалификовани
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2012.

2013.

2014.

746

802

837

805

28

23

16

15

522

491

499

465

Средња стручна спрема

373

354

329

355

1

2

Висококвалификовани

2

Виша стручна спрема

25

20

25

24

Висока стручна спрема

62

47

65

56

1.758

1.737

1.772

1.722

Укупно:

Извор: Агенција за привредне регистре и Национална служба за запошљавање
Напомена: Последње ажурно стање се односи на период 01.01.-30.09.2014. год.

Општина Сечањ у последњој години бележи пад незапослених, и то највише у категорији
неквалификованих и квалификованих незапослених лица. Генерално гледано, евидентиран
је негативни прираштај, велике једностране миграције село-град високо образованих
младих људи и радно способног становништва.

3.1.1.2. Индустрија
Општина Сечањ је подручје чије се становништво традиционално углавном бавило
пољопривредном производњом, а индустријализација је започета крајем седамдесетих
година прошлог века. Једино су циглане имале стогодишњу традицију, мада постоје
историјски записи и предмети од бронзе који доказују далеку прошлост овог заната. Прва
фабрика је била модна конфекција ''Тамиш'' у Јаши Томић, затим фабрика слада у
Крајишнику, фабрика алатних машина – ФАМ у Сечњу, циглана у Сечњу, фабрика отковака у
Јаши Томић и фабрика једносовинских приколица у Јарковцу.
Индустријски објекти су били распоређени равномерно по појединим насељима како би се
ублажили проблеми незапослености и задовољили основни принципи уже и шире локације
који су се поштовали приликом оснивања фабрика или погона.
Данас, после свих кризних година, ратова, санкција и приватизације, на територији општине
Сечањ послују следећа индустријска предузећа:
1. „ФАМ СЕЧАЊ“ ДОО, аутомобилска индустија Сечањ (ливење алуминијских делова за
аутомобиле). Предузеће извозно оријентисано.
2. „BMB SOCKS“ ДОО Јаша Томић – производња мушких, женских и дечијих чарапа.
Предузеће извозно оријентисанао (Словенија, Хрватска, БиХ, Русија, Немачка). Годишњи
капацитет 2,5-3 милиона пари чарапа годишње.
3. „GIOVANI NORD“ ДОО Јаша Томић – производња конфекције, лон послови (Француска,
Немачка, Италија)
5. „ECO FEED“ ДОО Сечањ, фабрика за производњу сточне хране, хране за рибу и кућне
љубимце. Ово је иначе прва гринфилд инвестиција у општини Сечањ.
6. „НИС“ – нафтно поље у Боки.

3.1.1.3. Пољопривреда
Главна привредна грана у општини је пољопривреда. Општина Сечањ располаже са око
37.817 ha ( Републички геодетски завод Београд) обрадивог пољопривредног земљишта које
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заузима око 72,35 % територије Општине. Оранице и баште , односно површине које су
усмерене ка гајењу ратарских и повртарских култура заузимају око 35.748 ha.
Поред ратарства као основне пољопривредне гране развијени су и сточарство, воћарство и
рибарство. На територији општине постоји пет рибњака за производњу конзумне рибе на
површини од око 3.000 ha.
Најзначајнији пољопривредни произвођачи су:
1. ПРП „Свети Никола“ ДОО Сечањ (складишни капацитети, ратарство, повртарство,
воћарство и рибарство)
2. ПП „Ратар“ ДОО Јаша Томић (складишни капацитети, ратарство и шумарство
(расадник))
3. ПП „Победа“ ДОО Бока (складишни капацитети, ратарство)
4. ПП „Економија“ ДОО Јарковац (складишни капацитет, ратарство, повртарство)
5. ПД „Граничар“ АД Конак (складишни капацитети, ратарство и млинска индустрија )
6. ПП „Борац“ АД Шурјан (складишни капацитети, саменски центар, ратарство и
воћарство)
7. ПП „Братство Јединство“ АД Неузина (у реструктурирању), једино државно предузеће
у општини (ратарство).
8. ИПП „Грмеч“ ДОО Крајишник (складишни капацитети, сточарство, ратарство,
воћарство, млинска индустрија).
9. Фарма свиња у Сечњу у склопу предузећа „Massagrar“ ДОО Нови Сад, капацитета
22.000 товљеника годишње.
10. Фарма крава у Јарковцу у власништву Чобанин Радислава (250 грла)
11. ЗЗ „Агросој“ Неузина (складишни капацитети и ратарство)
12. ЗЗ „Модош“ Јаша Томић (ратарство)
13. ЗЗ „Јарковац“ Јарковац (ратарство)
14. ЗЗ „Конак“ Конак (ратарство)
15. ЗЗ „Слога“ Крајишник (ратарство)
16. ЗЗ „Лековито биље“ Бока (ратарство, нема својство правног лица)
17. ЗЗ „Бока“ Бока (ратарство, нема својство правног лица)
18. „Serbita agrar“ ДОО Сутјеска
19. „Agroglobe“ ДОО Нови Сад, Силос Сечањ (складишни капацитети)
20. СМР „Ветрењача-Млин“ Јарковац (складишни капацитети, млинска и пекарска
индустрија)

У следећим табелама дати су подаци у вези са пољопривредном површином, где се у 2014.
год. значајан пораст њеног процентуалног удела у коришћењу односу на ранији период.

Табела 14: Коришћена пољопривредна површина (само пољопривредна газдинства,) у ha
Општина
(година)
Сечањ
(2014.)

Пољопр.
површина
укупно
(у ha)

Оранице и баште
жито

Ливаде и
индустр. повртно крмно Воћњаци Виногради пашњаци
биљ
биље
биље

23.543,25 21.993,4316.043,26 5.101,88

424,68

Извор: Управа за трезор, 2014.

Подацима у претходној табели треба додати и следеће:
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423,61

101,37

1,46

551,27

•
•
•
•

Рибњаци:
Шуме:
Угари:
Цвеће:

на 874,03 ha
на 3,60 ha
на 17,63 ha
на 0,46 ha

Општина Сечањ поседује 21.782,3650 ha државног пољопривредног земљишта (Годишњи
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општини Сечањ у 2014. год.). Међутим од ове површине за пољопривредну обраду погодно
је, односно предвиђено је за давање у закуп по Програму за 2014. год. 12.972,2709 ha, од
чега је дато у закуп 9.587 ha. Површина од 8.675,5135 ha пољопривредног земљишта у
државној својини није обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде с
обзиром да ове површине представљају шуме и шумско земљиште, природно и вештачки
створене неплодне површине односно на терену није пољопривредно земљиште, а промена
није спроведена кроз јавну евиденцију.
Земљорадничке задруге представљају потенцијал за оживљавање пољопривреде, рурални
и локални економски развој и омогућавају смањење миграција из сеоских подручја.

3.1.1.3.1. Биљна производња
Протеклих неколико година због великих осцилација у временским приликама, периоди са
обилним падавинама, високим нивоом подземних вода, односно сушни периоди са
екстремно високим температурама ваздуха утицали су на смањење приноса код свих
ратарских култура, чиме је стање у пољопривреди на територији општине Сечањ било
тешко.
• Структура биљне производње
Ратарска производња је заступљена на око 21. 568 ha.

Табела 15: Структура ратарске производње у Општини (у ha)
Биљна врста

2014. год.

Пшеница
Јечам
Овас
Тритикале
Кукуруз
Соја
Сунцокрет
Уљана репица
Шећерна репа
Луцерка
Детелина
Дуван
Семенски усев житарица

7.732
234
7
206
7.367
1.229
3.397
31
224
296
84
1
496
29

Семе индустријског биља
Ост. крмно биље
Укупно (ha):

220
44
21.568

Извор: Управа за трезор, 2014.

Табела 16: Структура повртарске производње у Општини (у ha)
Биљна врста

2014. год.

Лук
Грашак
Боранија
Паприка
Парадајз
Корнишони
Кромпир
Купусњаче
Карфиол
Пасуљ
Лубенице
Кукуруз шећерац
Затворени простор
Остало поврће
Укупно:

2
291
39
2
4
24
3
4
2
50
4
425

Извор: Управа за трезор, 2014.

Табела 17: Структура воћарства у Општини
Производни засади
(ha)

Воћна врста
Јабука
Крушка
Ораси
Шљива
Бресква
Кајсија
Лешници
Вишња
Трешња
Остало воће
Укупно:

22
1
4
29
6
6
28
5
101

Извор: Управа за трезор, 2014.
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• Поседовна структура земљишта
Пољопривредно земљиште је у својини индивидуалних газдинстава и пољопривредних
предузећа, од којих је велики број приватизован. Упркос изузетно тешкој ситуацији у којој се
налазе сеоске ЗЗ које у својини имају значајне површине пољопривредног земљишта, исте
нису организоване у складу потребама малих и средњих газдинстава те је неопходно
подржати иницијативе за формирање задруга у срединама где не постоје или не
функционишу.
Према власничкој структури, највише обрадивог пољопривредног земљишта припада
приватним лицима око 27.212 ha (индивидуални произвођачи и некада друштвена , а сада
приватизована пољопривредна предузећа) у државном власништву је око 9.529 ha, док је у
осталим облицима својине око 1.076 ha земљишта. Од укупне површине државног
земљишта, за пољопривредну обраду погодно је око 10.000 ha. Остале површине су шуме и
шумско земљиште, природно и вештачки створене неплодне површине и др.

Табела 18: Аграрна структура општине Сечањ, величина регистрованих ПГ (ha)
Величина регистрованог
пољопривредног газдинства (РПГ)
(ha)
до 5
од 5 до 20
од 20 до 100
преко 100
УКУПНО:

Bрој РПГ
1.614
314
225
18
2.171

% броја РПГ по величинама
газдинстава у односу на
укупан број РПГ у Општини
74,34362045
14,46338093
10,36388761
0,829111009
100,00

Извор: Управа за трезор, 2014..

Табела 19: Број пољопривредних газдинстава Општине према организационом облику газдинству
Број пољопривредних газдинстава
(ПГ)

Назив организационог облика
Породично ПГ
Предузећа
Земљорадничке задруге
Укупно:

1.889
28
4
1.920

Извор: Управа за трезор, 2014.

3.1.1.3.2. Сточарство
Поред ратарства као доминатног облика пољопривредне производње, у одређеној мери је
заступљено и сточарство, али далеко испод потенцијала које Општина има у овој области. У
оквиру сточарства, доминантно је млечно говедарство, а остали облици производње су
заступљени у мањој мери. Један од основних разлога налази се у чињеници да у Општини не
постоји кланица која би била заинтересована за подстицање производње меса, док у делу
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млечног говедарства, присутни су са откупним местима велика привредна друштва као што
су Имлек и Mлекопродукт Зрењанин.
На територији општине Сечањ тренутно послују две фарме свиња: „Массаграр“ ДОО у Сечњу
са капацитетом од 22.000 товљеника годишње и фарма свиња у Крајишнику у склопу ИПП
„Грмеч“ ДОО Крајишник капацитета 5.000 товљеника годишње. ПП „Ратар“ ДОО Јаша Томић
је у поступку добијања грађевинске дозволе за изградњу фарме свиња капацитета 20.400
товљеника годишње.
У току 2016. год. очекује се реализација изградње нових фарми говеда капацитета минимум
200 грла у Сечњу и Шурјану. Такође постоји и иницијатива за изградњу органске фарме за
узгој товних јунади капацитета 1.000 грла годишње.
Табела 20: Бројно стање стоке у Општини
Категорија

Број

Говеда
Свиње
Овце и козе
Живина
Пчелиња друштва-кошнице
Рибе

3.319
3.104
758
363
3.272
1.640.000

Извор: Управа за трезор, 2014.

Струковно гледано, поред својих редовних активности, Пољопривредна стручна служба
Зрењанин преко своје пољопривредне саветодавне службе, коју чине саветодавци из
области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља и агроекономије пружају
потпуно бесплатно стручне савете и информације о техничко-технолошким, комерцијалнотржишним, организационим и другим аспектима пољопривредне производње. Такође,
удружења пољопривредних произвођача на територији општине од свог оснивања
спроводи многобројне активности које за циљ имају оснаживање пољопривредника и
пољопривреде уопште.

3.1.1.4. Развој МСП и предузетништва
Од институција за подршку развоју сектора МСП које су активне на територији општине
Сечањ могу се издвојити:
1. РЦР Банат, д.о.о., Зрењанин,
2. Регионална привредна комора Зрењанин
3. Опште удружење предузетника
Све ове институције реализујући своје редовне активности, а нарочито путем својих
пројеката, утичу на побољшање ситуације у сектору МСП и предузетништва.

3.1.1.5. Туризам
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Манифестације
У општини Сечањ организују се бројне манифестације. Неке од њих су краће описане у
наставку.
1. Бадње вече – Крајишник, јануар
У духу традиције свечано се обележава Бадње вече, уз богат културно- уметнички и забавни
програм.
2. Покрајинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ – Сечањ, април
Традиционална манифестација која се одржава од 1968. године у Сечњу. Учествује око 200
најбољих рецитатора из Војводине, који рецитују поезију на свом матерњем језику, српском
или на језицима националних мањина и етничких заједница Војводине. Најбољих 27
рецитатора одлазе на републичку смотру.
3. Међународни позоришни фестивал „ГЕСТ“ – Сечањ, април
Позоришни клуб Гест настао је 2000. год., окупљајући младе креативне људе, ентузијасте
који су 2011. год. иницирали оснивање овог фестивала са идејом да постане традиционалан
и да се сваке године публици представе позоришне представе пре свега са иновативном
тематиком.
4. Ускршњи концерт – Крајишник, април
Потреба за дружењем, добром песмом и игром је оно што карактерише људе овог места, то
је оно што носе у генима, оно што су донели из своје родне Босне, у равни Банат.
Традиционално сваке године долазе гости из Дрвара.

5. Вредне руке – Сечањ, јун
Мини-етно сајам где излагачи представљају традиционалну храну, домаће производе (вина,
ракије, сиреве, мед, и др.), цвеће, етно и ручне радове. Окупља излагаче из целе Војводине.
6. Мото сусрет – Сутјеска, јун
Велики мото сусрет у организацији мото-клуба Банат Ридерс. Једоставно осмишљен, на
спортском терену, са добром музиком, одличном рибљом чорбом, печеном рибом уз
хладно пиће окупља велики број бајкера и љубитеља мотора.
7. Тамишка регата – Јаша Томић, јул
Традиционално се одржава више од десет година. Плови се реком Тамиш од Јаше Томић до
Панчева у дужини од око 120 km.
8. Ликовна колонија „ГЕСТ“ – Сечањ, август
Традиционало се одржава сваког лета. Окупља како уметнике у зрелијим стваралачким
годинама, тако и оне уметнике који припадају млађој генерацији, професоре уметничких
академија и студенте. За време пет година постојања ликовне колоније учествовало је преко
сто уметника из наше земље и иностранства..
9. Тамишки котлић – Јаша Томић, септембар
Традиција обележавања славе места када је варош ослобођена од окупатора 1944. године.
Поред тамбурашких оркестара, добре песме и игре, традиционално се организује
такмичење у кувању рибље чорбе.
10. Фестивал традиционалних позориших форми „ФЕТРА“ – Јаша Томић, септембар
Фетра је културно-уметничка манифестација која се у организацији Савеза аматера
Војводине и куда „ др Борислав Јанкулов“ из Јаше Томића традиционално одржава скоро
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двадесет година. Посетиоци имају прилику да виде велики број аматерских позоришних
представа из Војводине.
11. Дани села – Крајишник, септембар
Културно-уметничко, спортска манифестација.
12. Митровдански сусрети – Сечањ, новембар
Традиција обележавања Митровдана као црквене славе места прерасла је у „Митровданске
сусрете“, манифестацију којом се обележава долазак колониста након Другог светског рата у
Банат. Доласком гостију из Билеће, Требиња, Гацка и других источнохерцеговачких места
негује се културна баштина народа који имају исте корене и потекли су из истог краја, а живи
на различитим географским локацијама.
13. Сусрети писаца са границе – Сечањ, новембар
Манифестација традиционално окупља писце из Србије и Румуније. Неизменично се
одржава у Сечњу и Темишвару више од двадесет година.
Поред поменутих манифестација, треба издвојити летње спортске игре, турнире, позоришне
представе, концерте итд.

Смештајни капацитети
Од објеката туристичке супраструктуре у општини Сечањ постоји само Хотел „Црвени цвет“ у
Сечњу.
Табела 21: Преглед смештајних капацитета у Општини

Бр.
1.

Назив
Хотел „Црвени цвет“ Сечањ

Приватни смештајни капацитети
Број
Адреса
Кат.
соба
Партизански пут 5 **
19
Свега: 19

Број
лежаја
52
52

интернет
да

Извор: ТОО Сечањ,, 2014.

У погледу ресторана, постоје СУР „Ли“ у Сутјесци, СУР „Смаjли“ у Неузини и СУР „Мрвица“ у
Јаши Томић.
Туристичка инфраструктура
Купалишта и плаже – дуж река Тамиша и Брзаве и канала ДТД постоје бројне неуређене
плаже о којима се старају сами грађани и месне заједнице.
Отворени и затворени објекти спортске рекреације - Спортски терени су на отвореном у
свим местима општине, постоји спортска хала у Јаши Томић, а спортска хала у Сечњу је у
изградњи.
Ловиште је једно од богатијих у Војводини и идеално је подручје за страсне ловце и
риболовце.
ЛОВ
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Разноврсна природна средина (алувијале шуме, барске биљке, степска вегетација, културне
биљке) и водни ресурси (речни рукавци, аде, мртваје, мочварне површине, рибњаци ),
погодна је основа за формирање станишта великог броја животињских врста, због чега су
ловишта на територији општине Сечањ била одувек привлачна.
Ловно подручје општине Сечањ се простире на 52.220 ha и обједињује 10 мањих ловачких
друштава. Ловачка друштва се брину о планском и рационалном одстрелу, о броју и
квалитету дивљачи, вештачком узгоју, зимској исхрани.
Најатрактивнију крупну ловну дивљач представљају срна, дивља свиња и европски јелен.
Од ситне дивљачи најзаступљенији су фазан, зец, патка, афричка грлица, препелица, пољска
јаребица.
Дивљач ван режима заштите је лисица и шакал.
Ловишта су отвореног типа и бележе значајне резултате у трофејном одстрелу..
Ефикасно је организована ловачка служба уз могућност изнајмљивања ловачких паса (расе –
птичари и хановерски крвоследници).

РИБОЛОВ
Општина Сечањ је позната по богатству вода: Тамиш, Брзава, Каналска мрежа Дунав-Тиса,
Дунав.
Рибњаци
Данас, општина Сечањ представља праву оазу за пецароше.
Тамиш са својим рукавцима, адама, одсечним меандрима и барама представља
најатрактивнију локацију за пецање. У непосредој близини су мочварне површине и терени
погодни за мрестилишта риба.
Водене површине општине Сечањ одавно су познате по богатству рибом. Издвајају се:
шаран, сом, смуђ, штука, караш.
Поред река велики значај у привредном и рекреативном смислу за општину Сечањ имају
рибњаци. Укупно их је шест и простиру се на површини од 3000 ha. Делатност рибњака је
оријентисана претежно на гајење шарана, али и белог амура, сома, белог и црног
тостолобика.

3.1.1.6. Услуге и трговина
Предузетништво је директно повезано са платежном моћи грађана, па што је мањи центар,
што је лошије стање индустрије иста је ситуација и са предузетништвом, јер мора постојати
неко ко ће куповати производе и користити услуге. Што мање грађана ради и што су ниже
плате, биће и мањи број предузетника, јер је наше предузетништво традиционално
окренуто ка трговини и услугама, мањим делом ка производњи.

3.1.1.7. Кратак преглед релевантних планских докумената
Као кључни релевантни документ, из којег се могу црпети одређене идеје, сигурно да
фигурише Локална стратегија одрживог развоја Сечањ 2010-2014, у којој су постављена 3
стратешка циља, са својим приоритетним областима, и то:
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1. Стратешки циљ 1: Економски развој (пољопривреде, предузетништва, МСП и
адекватна употреба локалних ресурса у развоју туризма уз систематску подршку
локалне самоуправе):
o Приоритетна област 1.1. Стварање услова за прелазак са примарне на
производњу додате вредности,
o Приоритетна област 1.2. Унапређење примарне производње, и
o Приоритетна област 1.3. Унапређење туристичке понуде.
2. Стратшки циљ 2: Јачање и развој квалитетне инфраструктуре и капацитета у
секотрима комуналних услуга до нивоа који је у складу са европским стандардима:
o Приоритетна област 2.1. Побољшање стања комуналне инфраструктуре,
o Приоритетна област 2.2. Искоришћавање обновљивих извора енергије, и
o Приоритетна област 2.3. ПОбољшање саобраћајне инфраструктуре.
3. Стратешки циљ 3: Побољшана позиција друштвено-маргинализованих група,
побољшан културни живот и питања младих кроз повећане могућности
запошљавања и смањења сиромаштва:
o Приоритетна област 3.1. Стварање услова за креирање нових радних места,
o Приоритетна област 3.2. Подршка социјалним програмима
o Приоритетна област 3.3. Подршка програмима у организовању културноспортских манифестација, и
o Приоритетна област 3.4. Унапређење рада јавног сектора.
У оквиру Документа урађено је и СWОТ анализа, и то: Становништво, Основно-школско и
средње образовање, Култура, Спорт, Предузећа, Комунална инфраструктура, и
Пољопривреда, у којима је извршена идентификација снага, слабости, шанси и опасности за
сваки област.
Документ садржи и Акциони план у којем су за приоритетне области одређене мере, а за
сваку меру су идентификовани пројекти. Пројекти су прецизирани по: Називу, периоду
реализације, очекиваним резултатима, Индикаторима, одговорној институцији, партнерима
и изворима финансирања, у оквиру којих је издвојен део који се предвиђа за учешће
локалне самоуправе, са конкретним износом.
Без обзира на степен разрађености и примене овог документа, он у најмању руку има
двоструки значај, и то:
• Представља добру основу за идентификовање/дефинисање циљева и пројеката у
Стратегији,
• Представља полазну основу да се утврди промена стања од почетка планског
периода на који се односи, а то значи од 2010. год.
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3.1.2. SWOT анализа – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Радна група РГ 1: Економски развој је у оквиру свог тематског подручја израдила SWОТ
матрицу приказану у наставку.
СНАГЕ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Гранични прелаз Јаша Томић (СРБ-РО) – близина
ЕУ***
Пољопривредно земљиште (око 37.817 ha)***
Пољопривредна производња***
Рибњаци (око 3.000 ha)***
Река Тамиш (Тамишки цвет,...)**
Водна мрежа (реке и канали)**
Ловишта**
Искуство радне снаге (пољопривреда,
прехрамбена и металска индустрија)**
Инфраструктура (путеви, гасна и електро
мрежа)**
Удружења предузетника и пољопривредника**
Хотел Црвени цвет**
Туристичка организација општине Сечањ**
Дворац и шума у Конаку*
Подршка локалне самоуправе*

СЛАБОСТИ
-

ШАНСЕ







Погодни услови за развој пољопривреде
(земљиште, клима,...)***
Близина границе са ЕУ**
Прекогранична сарадња – близина ЕУ
(Румунија)***
ЕУ фондови**
Постојање ЛАГ-а**
Тренд развоја ловног и риболовног туризма**

Неадекватна структура пољопривредне
производње***
Мале поршине под пластеницима***
Непостојање хладњача и сушара за воће и
поврће***
Неедукованост о адекватном паковању
пољопривредних производа***
Свест људи**
Незаинтересованост предузетника за
едукацију**
Скромна средстава за пројекте у општинском
буџету**
Тешња повезаност удружења и Општине**
Мали број туристичких делатника**
Велики % незапослених**
...

ПРЕТЊЕ









Економски амбијент у држави***
Непостојање јасне државне политике за развој
сектора пољопривреде** *
Правна несигурност***
Депопулација Општине***
Пад стандарда грађана***
Старосна структура**
Река Тамиш (деструктивни улаз,...)***
Недостатак средстава за пројекте (на вишим
нивоима)**

Напомена: симбол „*“ означава „јачину“, односно „важност“ атрибута.
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3.2. Друштвене делатности
3.2.1.Опис тренутне ситуације
3.2.1.1. Образовање
Преглед образовних институција за различите нивое образовања, са седиштем у општини
Сечањ, дате су у наставку.
Предшколска установа
Предшколска установа „Полетарац“ са седиштем у Сечњу обавља своју делатност у свим
насељеним местима општине Сечањ (10). Постоји 19 васпитних група (17 у полудневном и
два у целодневном боравку), са укупно 325 детета.
Осим васпитањем и образовањем Предшколска установа обезбеђује исхрану и превентивну
здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста. Број запослених у установи је
28. Постоји недостатак одређених профила (тренутно су то педагог и пслихолог).
Основно образовање
У Општини постоји осам основних школа тј. у сваком насељеном месту постоји једна ОШ, а у
ОШ „Браћа Стефановић“ из Неузине одвија се Програм основног образовања одраслих по
моделу ФОО са 62 уписана полазника.
Табела 22: Преглед броја ученика по школи

Школа

Број ученика у школи

„Стеван Алексић“ Јаша Томић

129

„Славко Родић“ Крајишник

120

„Иво Лола Рибар“ Сутјеска

88

„Алекса Шантић“ Сечањ

145

„Браћа Стефановић“ Неузина

115

„Вељко Ђуричин“ Јарковац

179

„Жарко Зрењанин“ Бока

108

„Вук Караџић“ Конак

53
Укупно:

937

Извор: Општинска управа општине Сечањ

Средњошколско образовање
На територији општине Сечањ постоји средња школа „Вук Караџић“ са 250 ученика углавном
са подручја општине Сечањ у три наставна профила: Гимназија, економска и ауто
механичари. Остали ученици који желе друге наставне профиле, са подручја општине Сечањ
путују у зрењанинске средње школе.
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3.2.1.2.

Здравствена заштита

Здравствену заштиту становништва на територији општине Сечањ обезбеђују здравствене
установе примарног нивоа здравствене заштите.
Дом здравља обезбеђује примарну здравствену заштиту становништва. Сложеност и
делатност Дома здравља условљени су бројем и потребама становника, а доступност
примарне здравствене заштите осим у Сечњу, остварује се и путем здравствених станица и
амбуланти у још 9 села (изузев у Бусењу). Дом здравља има своју веб презентацију на
адреси: www.domzdravljasecanj.rs
Најчешћи узрок смрти у Општини су болести система крвотока са 56,77%, а што је више у
односу на просек средњобанатског округа (55,34%), као и просека на нивоу АП Војводине
(54,27%), а нарочито од републичког просека (53,68%). Затим, као узрочник смрти следе
тумори са 17,90%, а што је ниже у односу на републички просек (21,22%), просек
средњобанатског округа (21,49%), као и просека на нивоу АП Војводине (22,49%).
Табела 23: Умрли према узроку смрти (2012. год.)

Узрок смрти

Општина Сечањ
апсолутно

Заразне и паразитске болести

%

Територијална јединица
Средњобанатски
АП Војводина
округ
апсолутно
апсолутно
%
%

Република Србија
апсолутно

%

0

0.00%

2

0.07%

122

0.44%

454

0.44%

41

17.90%

626

21.49%

6.179

22.49%

21.725

21.22%

1

0.44%

3

0.10%

47

0.17%

193

0.19%

3

1.31%

92

3.16%

764

2.78%

3.092

3.02%

0

0.00%

8

0.27%

250

0.91%

1.163

1.14%

2

0.87%

42

1.44%

450

1.64%

1.768

1.73%

Болести система крвотока

130

56.77%

1.612

55.34%

14.908

54.27%

54.972

53.68%

Болести система за дисање

20

8.73%

135

4.63%

1.279

4.66%

4.975

4.86%

Болести система за варење

6

2.62%

85

2.92%

939

3.42%

3.405

3.33%

Болести коже и поткожног ткива

0

0.00%

1

0.03%

29

0.11%

83

0.08%

0

0.00%

4

0.14%

70

0.25%

169

0.17%

5

2.18%

30

1.03%

425

1.55%

2.095

2.05%

Трудноћа, рађање и бабиње

0

0.00%

0

0.00%

2

0.01%

10

0.01%

Стања у перинаталном периоду

0

0.00%

3

0.10%

65

0.24%

282

0.28%

Урођене деформације и
хромозомске ненормалности

0

0.00%

1

0.03%

26

0.09%

98

0.10%

Тумори
Болести крви, крвотворних
органа и поремећаји имунитета
Болести жлезда са унутрашњим
лучењем, исхране и
метаболизма
Душевни поремећаји и
поремећаји понашања
Болести нервног система и чула

Болести мишићно-коштаног
система и везивног ткива
Болести мокраћно-полног
система
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Симптоми, знаци и патолошки
клинички и лабораторијски
налази
Повреде, тровања и последице
деловања спољних фактора
Укупно:

12

5.24%

164

5.63%

883

3.21%

4.631

4.52%

9

3.93%

105

3.60%

1.032

3.76%

3.285

3.21%

229 100.00%

2.913 100.00%

27.470 100.00%

102.400 100.00%

Извор: РЗС

3.2.1.3.

Социјална заштита

Социјална заштита се у Општини Сечањ институционално
социјални рад (у наставку: ЦСР).

спроводи преко Центра за

Делатност ЦСР је регулисана законом о социјалној заштити „Сл. гл. Р. Србије“ бр. 24/2011. и
другим законским и подзаконским актима који регулишу породично правну заштиту деце,
младих, одраслих и старијих лица од занемаривања, злостављања, насиља као и других
осетљивих група локалне заједнице.
ЦСР превасходно обезбеђује услуге процене и планирања, процену стања, потреба, снага и
ризика корисника. Пружа услуге подршке и помоћи појединцу и породици, поштујући
холистички приступ у циљу побољшања или очувања квалитета живота, спречавања или
отклањања неповољних чинилаца који осујећују појединца или породицу да самостално
живе у природном окружењу.
У свом раду ЦСР поштује начела поштовања интегритета и достојанства корисника, забране
дискриминације, најбољег интереса корисника, најмање рестриктивно окружење,
ефикасности, унапређења социјалне заштите, јавности рада и доступности социјалне
заштите.
Свој рад ЦСР базира на поштовању корисника и њихових права на информисање, учешћу у
доношењу одлуке, на слободан избор услуга, на поверљивост података, приватност и
притужбу.
На основу јавног овлашћена ЦСР у складу са законом о социјалној заштити врши:
1. Процену потреба корисника и његове снаге и ризике по њега и планира пружаље
услуга;
2. Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу
услуга социјалне заштите;
3. Предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;
4. Води прописане документације и чува документацију корисника;
5. Иницира и развија превентивне програме значајне за задовољавање индивидуалних
и заједничких потреба грађана/ки општине Сечањ.
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Укупан број корисника услуга у 2014. год. био је 2.551, од тога 752 деце (0-17), 250 младих
(18-25 год.), 1.321 одраслих (26-64 год.), 146 старих (65 -79 год) и 82 старијих (80-и више
год.).
Од укупног броја деце: дечака је 374 и девојчица 378.Највише је деце Ромске популације
узраста од 6-14 година и већином су материјално угрожени и остварују право на новчану
социјалну помоћ .
Укупан број младих је 250,од тога је 149 припадника женског пола и 101 припадник мушког
пола.
Одраслих је укупно 1.321 корисник од тога је 680 припадника женског пола и 761 припадник
мушког пола.
Услуге социјалне заштите користе 228 стара лица.Већином су самачка домаћинства .Ова
лица су у нашој установи евидентирана као лица без основних средстава за живот као и теже
хронично оболела лица.Најчешћи видови збрињавања старих лица у Општини Сечањ су
признавање права на социјалну помоћ,право на додатак за негу и помоћ другог
лица,смештај у установу социјалне заштите и хранитељску породицу.
У ЦСР успостављена је на локалном нивоу услуга „Помоћ у кући за стара, инвалидна и
хронично оболела лица“ која броји око 50 корисника, као и услуга „Помоћ у кући за децу са
сметњама у развоју“ која има 16 корисника.

3.2.1.4.

Култура и уметност

Културне и верске установе
Домови културе
1. Бока – власништво МЗ Бока, биоскопска сала није у функцији, канцеларије и остало се
користи
2. Банатска Дубица – власник СО Сечањ, користи се у целости, потребно реновирање
3. Јарковац, власник ПП Економија, није у функцији
4. Сутјеска – власник МЗ Сутјеска, грађен 1985. У функцији
5. Крајишник – власник МЗ Крајишник, у функцији
6. Неузина – власник МЗ Неузина у функцији све сем биоскопске сале
7. Крајишник – власник МЗ Крајишник – у функцији
8. Конак –
9. Јаша Томић – власник МЗ – у функцији (соба Борислава Јанкулова, соба Арсена
Диклића и библиотека)
10. Бусење, власник МЗ Јаша Томић – у функцији
11. Сечањ, власник МЗ Сечањ, у функцији (потребна поправка крова и грејање)

На подручју општине Сечањ, културна догађања углавном се организују у оквиру следећих
установа: Образовно културни центар Сечањ, библиотека „Јован Дучић“ Сечањ и Културно
просветна заједница општине Сечањ
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Образовно културни центар Сечањ настао је 1995. год. трансформацијом „бившег“ Народног
универзитета, са циљевима:
• Разни видови обуке и преквалификације
• Филмска приказивачка делатност
• Организација различитих културних манифестација (приредби, ликовних изложби,
промоција књиге...), како професионалних гостујућих друштава тако и аматерских из
свих насељених места општине Сечањ.
Најзначајнија манифестација коју организује Образовни културни центар је покрајинска
смотра рецитатора „Песниче народа мог“, који се већ дужи низ година организује у Сечњу. И
„Митровдански сусрети“
Библиотека „Јован Дучић“ Сечањ до 2001. год. радила је у саставу Образовно културног
центра Сечањ када се осамосталила. Своју делатност обавља у Сечњу и у огранцима у Јаши
Томићу, Крајишнику, Сутјесци и Јарковцу. Књижни фонд у свих пет Месних заједница износи
29.937 наслова. Осим редовне делатности Библиотека организује Песничку штафету за
ученике Основних школа и промоције књига.
Културно просветна заједница општине Сечањ углавном води бригу о развоју аматерских
друштава и манифестација. Међу бројним манифестацијама истичу се:
• Сусрет писци са границе (међународни значај),
• ФЕТРА и издавање међународног листа за културу и књижевност „Огледало“.
Све наведене установе су на заједничком послу и доприносе развоју стваралаштва, очувању
културног наслеђа и задовољавању културних потреба грађана општине Сечањ без обзира
на националну и верску припадност.
Најизраженији проблем код рада фолклорних друштава је недостатак професионалног
кореографа који би радио на подручју целе општине. Изражен је и проблем непостојања
Омладинске организације на подручју општине Сечањ.

Најзначајније верске установе на територији општине Сечањ су:
•

Храм Вазнесења Господњег – у Јарковцу, изграђен је у другој половини XВИИИ века.
Иконостас је рад Константина Данила (1863-1875.), а зидне слике насликао је Стеван
Алексић. У њој се налази осликана икона
„Распеће са два андјела“, једно од најбољих
уметничких дела у нашој иконографији.

•

Црква Светог Николе – у Неузини, изграђена је 1811. год. Садашњи иконостас у цркви је
склопљен од икона различитих аутора (од XVIII до краја XIX века). Најстарија икона
„Богородице са Христом“ потиче из 1770. год. Црква је вредан пример складне сеоске
грађавине, а својом складношћу и разноврсним инвентаром који чува, представља
значајан документ духовног наслеђа.

•

Црква Светог Николе – у Јаши Томић, изграђена је 1746. год. Црква је рађена у
романском стилу. Иконостас и зидне слике дело су Стевана Алексића из 1905. год.
Фреске и иконе радио је Недељко Поповић Шербан (1752-1755.).

•

Узнесење Блажене Дјевице Марије – у Јаши Томић. Римокатоличка црква изграђена је
1911. год. Пред њеном лепотом посетилац не може да остане равнодушан. Задивљујући
објекат остао је будућим генерацијама као историјски и материјални траг економске
моћи места и мештана. Грађена је као монументална, једнобродна црква, са тространом
аспидом и звоником који је са западне стране. Красе је раскошна декорација, вредни
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витражи и складне пропорције. У цркви се налазе две слике се темом Вазесења
Богородице. Једна је рад Васе Поморишца из 1906. год., а другу је потписао Јоханес
Мертз из Будима 1799. год.
•

Храм Преображења Господњег – у Шурјану, изграђен је 1939. год. Споменик је културе
од великог значаја. Становници румунског Чавоша пренели су иконе са свог иконостаса у
место Шурјан, чија је црква у данашњем облику подигнута 1939. год.на месту старијих
грађавина (прве из 1765. и друге из 1835.). Све пренете иконе (њих тридесетак) и два
пара царских двери (XVIII век) подељене су у три серије.

Остали сакрални објекти који красе општину Сечањ и који такође поседују одређен
културно-историјски значај су:
• Храм Светог Саве – у Конаку, изграђјен је 1758. год.
• Црква Светог Ивана Крститеља – у Конаку, изграђена је 1895. год.
• Храм Свете Тројице – Банатска Дубица, изграђен је 1789. год.
• Црква Снијежна госпа – Неузина, изграђена је 1895. год.
• Навјештење блажене дјевице Марије – Бока, изграђена је 1840. год.
• Црква Светог Николе – Бока, изграђена 1910. год.
• Црква Великомученика Димитрија – Сутјеска, изграђена 1896. год.
• Храм Светог Васкрсења Христовог – Сутјеска, изграђен 1993. год.
• Храм Светог Димитрија – Сечањ, изграђен 1995. год.
• Крајишник, у изградњи црква Светог Пантелејмона.

ДВОРЦИ
ДВОРАЦ „ДАНИЈЕЛ“
Конак: На магистралном путу Зрењанин – Вршац у месту Конак, стотинак метара пре моста
на реци Брзави са леве стране налази се дворац Данијел. Изградио га је гроф Данијел
Ладислав 1884. год. у класицистичком стилу. Дворац је споменик културе од великог
значаја.
Уз главну зграду, која је служила за становање велепоседника, изграђена је једна скромнија
грађевина за становање бироша и слуга, а нешто удаљенији су остали економски објекти:
коњушница, штале и сл.
Дворац окружује леп парк који је један је од најочуванијих вредних представника вртне
уметности XIX века на територији Србије, са ретким и вредним стаблима импонзантних
димензија међу којима има и ретких егзотичних врста (стабла гинка).
Данас се у дворцу налази ОШ „Вук Караџић“, а у економским објектима се налазе станови за
предаваче и друге раднике у школи. Дворац и парк око дворца су добро очувани.
МУЗЕЈИ
СПОМЕН СОБА Др БОРИСЛАВ ЈАНКУЛОВ- Јаша Томић
Творац музејске и етнолошке збирке у Јаши Томић је др Борислав Јанкулов, директор
гимназије у Панчеву. Заволевши ово место почео је да се бави археолошким ископавањима.
Створио је солидну збирку, коју је 1937. год. поклонио Соколском друштву. Осамдесетих
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година у Дому културе у Јаши Томић уређује се стална поставка са експонатима које је
пронашао др Борислав Јанкулов на овом подручју. Музејску збирку чине и разне ископине
са налазишта из бронзаног и железног доба. У околини Јаше Томића на десној обали
Тамиша пронашао је трагове терамарских сојеница, које су једине у Војводини. Налазио је
остатке људских костију и бројне трагове Келта, Трачана, Словена као и предмете римскопровинцијалне културе.
СТАЛНА АРХЕОЛОШКА ПОСТАВКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИНА – Сечањ
Због чињенице да су овде откривени многобројни остаци богате историје нарочито када је реч о
даљој прошлости Сечањ је добио своју сталну археолошку поставку у склопу које је изложено
око 50 експоната (украсни предмети, оруђе, фрагменти керамике, урне). Даља изучавања и
ископавања могла би да промене данашњу слику о томе шта се овде догађало.

Јавни објекти и градитељска баштина
Захваљујући културној заоставштини из прошлости у општини Сечањ данас постоје
заштићени споменици културе.
•

•
•
•

У Јарковцу, СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА из друге половине XVII века. ИКОНОСТАС И
ТРНОВИ, рад Константина Данила 1863-1875. год. и ЗИДНЕ СЛИКЕ рад Стевана
Алексића 1911. год.
У Јаши Томић, ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ из 1746. год., ИКОНОСТАС И ЗИДНЕ СЛИКЕ, рад
Стевана Алексића из 1905. год. РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА из 1911. год.
У Конаку, ДВОРАЦ ДАНИЈЕЛА ЛАДИСЛАВА саграђен 1884. год у класицистичком стилу,
са ПАРКОМ И ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТИМА.
У Неузини, СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. НИКОЛА саграђена у периоду 18121815. год.

3.2.1.5.

Спорт и рекреација

Спортско –рекреативни објекти и терени
У Општини се налазе бројни бројни спортски објекти и терени, а њихов преглед дат је у
наставку.
Табела 24: Преглед спортских објеката у Општини
Назив спортског
објекта
Основна функционална јединица
(спортске јединице)

Адреса
спортског објекта

Држалац спортског
Адреса држаоца
објекта
објекта
(централа)

ОШ Жарко Зрењанин Фудбалски терен

МЗ Шурјан

ОШ Жарко Зрењанин

Маршала Тита 33

ОШ Вељко Ђуричин

Отворени терен за рукомет

МЗ Банатска Дубица

ОШ Вељко Ђуричин истурено одељење

Трг Професора
Букурова бб

ОШ Алекса Шантић

Отворени терени за кошарку,
одбојку, фудбал

МЗ Сечањ

ОШ Алекса Шантић

Партизански пут
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СШ Вук Караџић

Фискултурна сала; Тениски терени;
Отворени терени за кошарку,
рукомет

МЗ Сечањ

СШ Вук Карађић

Гимназијска 1

Рукометни терен
Херцеговина

Отворени терен

МЗ Сечањ

Рукометни клуб
Херцеговина

Вожда Карађорђа
57

Фудбалски стадион

Фудбалски терен

МЗ Сечањ

Фудбалски клуб
Билећанин

Жарка Зрењанина
бб
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Фудбалски стадион

Фудбалски терен; Отворени терени
за кошарку, одбојку, рукомет

МЗ Сутјеска

Фудбалски клуб
Раднички

Бориса Кидрича
бб

ОШ Иво Лола Рибар

Отворени терени за кошарку,
одбојку, фудбал, рукомет

МЗ Сутјеска

ОШ Иво Лола Рибар

Бориса Кидрича
10

ОШ Славко Родић

Фискултурна сала; Отворени терени
МЗ Крајишник
за кошарку, одбојку, фудбал, рукомет

ОШ Славко Родић

Жарка Зрењанина
17

Фудбалски стадион

Фудбалски терен

МЗ Крајишник

Фудбалски клуб Крајина Славка Родића бб

ОШ Стеван Алексић

Фискултурна сала

МЗ Јаша Томић

ОШ Стеван Алексић

Маршала Тита 99

Фудбалски стадион

Фудбалски терен; Отворени терени
за кошарку, одбојку, рукомет

МЗ Јаша Томић

Фудбалски клуб
Раднички

ЈНА бб

ОШ Вељко Ђуричин

Отворени терени за кошарку,
одбојку, фудбал, рукомет

МЗ Јарковац

ОШ Вељко Ђуричин

Трг др С. Букурова
12

Фудбалски стадион

Фудбалски терен

МЗ Јарковац

Фудбалски клуб Слога

Вељка Ђуричина
60

ОШ Вук Караџић

Отворени терени за кошарку,
одбојку, фудбал, рукомет

МЗ Конак

ОШ Вук Караџић

Маршала Тита 14

Фудбалски стадион

Фудбалски терен

МЗ Конак

МЗ Конак

Маршала Тита 28

ОШ Браће Стефановић

Отворени терени за кошарку,
одбојку, фудбал, рукомет

МЗ Неузина

ОШ Браће Стефановић

Ђуре Рашкова 70/а

Фудбалски стадион

Фудбалски терен

МЗ Неузина

Фудбалски клуб
Пролетер

Златомира Бајина
бб

ОШ Жарко Зрењанин

Отворени терени за кошарку, одбојку
МЗ Бока
фудбал, рукомет

ОШ Жарко Зрењанин

Маршала Тита 33

Фудбалски стадион

Терен за фудбал

Фудбалски клуб
Нафтагас

Радничка колонија
2

МЗ Бока

Извор: Спортски савез општине Сечањ

Стање фискултурних сала је на задовољавајућем нивоу. Потребне су неке ситне поправке
као на пример (поправке кровова, прозора…). Сале су оскудно опремљене спортским
справама и реквизитима, то су углавном старе справе које је ризично користити у наставном
процесу. Отворени терени су у солидном стању, јер се сваке године за време
традиционалних Летњих игара обнављају у складу са могућностима.
У општини Сечањ постоји започет спортски објекат-хала, за који не треба још много улагања
а који би утицао на спортско –рекреативни и туристички развој у општини.

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Спортски савез општине Сечањ настаје трансформацијом СОФК-е ступањем на снагу Закона
о спорту из 1996. г. Уписан је у Регистар спортских организација 03.септембра 1998. године
под бројем 660-3596/97. Нови Статут донет је 27.03.2012. усаглашен са новим Законом о
Спорту(„Сл гл. РС“, број 24/11 од 04.04.2011.год). Обавља послове који су од заједничког
интереса за спорт у Сечњу као и за његове чланове. Органи савеза су: Скупштина, Управни
одбор, Надзорни одбор, Председник Скупштине савеза, Председник савеза.
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Адреса: Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ, Србија
Телефон: 023/842-063; 023/842-013
Имејл: sportsavsecanj@beotel.net
Председник савеза: Зоран Рикало
Секретар савеза: Марија Аћимовић
Табела 25: Преглед чланова спортског савеза општине Сечањ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

НАЗИВ
РУКОМЕТНИ КЛУБ „ХЕРЦЕГОВИНА“ СЕЧАЊ
РУКОМЕТНИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ ЈАША ТОМИЋ
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БИЛЕЋАНИН“ СЕЧАЊ
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ СУТЈЕСКА
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „НАФТАГАС“ БОКА
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „КРАЈИНА“ КРАЈИШНИК
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ ЈАША ТОМИЋ
СПОРТСКО ДРУШТВО „ПРОЛЕТЕР“ НЕУЗИНА
СПОРТСКО ДРУШТВО „СЛОГА“ ЈАРКОВАЦ
ШАХОВСКИ КЛУБ „СЛОГА“ ЈАРКОВАЦ
КБС „ГАРД“ БОКА (кик бокс савез)
ШАХОВСКИ КЛУБ „КРАЈИНА“ КРАЈИШНИК
ШАХОВСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ ЈАША ТОМИЋ
ШАХОВСКИ КЛУБ „БИЛЕЋАНИН“ СЕЧАЊ
КАРАТЕ КЛУБ „КРАЈИНА“ КРАЈИШНИК
КАРАТЕ КЛУБ „РАТАР“ ЈАША ТОМИЋ
КАРАТЕ КЛУБ „ПОБЕДА“ БОКА
КАРАТЕ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ СУТЈЕСКА
КАРАТЕ КЛУБ „ХЕРЦЕГОВИНА ИПОН“ СЕЧАЊ
КОШАРКАШКИ КЛУБ „СЕЧАЊ“ СЕЧАЊ
КОШАРКАШКИ КЛУБ „КРАЈИНА“ КРАЈИШНИК
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „КРАЈИШНИК“ КРАЈИШНИК
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „СЕЧАЊ“ СЕЧАЊ

Извор: Спортски савез општине Сечањ

Рукометни клуб „Херцеговина“ Сечањ се такмичи у I Војвођанској лиги СЕВЕР, има запажене
резултате у дугогодишњем такмичењу у том рангу. Најзначајнији успех у досадашњем
такмичeњу памти се још из неких давних –добрих времена када су 1975 са Црвеном Звездом
играли полуфинале Купа Југославије.
Рукометни клуб “Раднички“ Јаша Томић такмичи се у II Војвођанској лиги СЕВЕР, и
најзначајнији успех им је финале Купа Војводине 1977.
Фудбалски клубови се такмиче у Подручним лигама без неких значајнијих резултата.
Карате клуб „Победа“ Бока и Карате клуб „Крајина“ Крајишник имају запажене резултате
као нпр. Учествовање и медаље на Балканским такмичењима, позиви за такмичења
репрезентације у млађим категоријама.
Одбојкашкашки клуб „Крајишник“ Крајишник се такмичи у Вијвођанској лиги и важно је
напоменути да је то једини такмичарски женски клуб у општини.
Одбојкашки клуб „Сечањ“ Сечањ је млад клуб који се такмичио једну годину а сада се бави
окупљањем деце млађих категорија ради дружења, игре, рекреације, правилног и стручног
физичког развоја деце и омладине.
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Кошаркашки клубови су после дугогодишњег напорног рада и у борби са опадањем броја
деце морали да пређу у статус мировања.

3.2.1.6.

Медији и информисање

У општини Сечањ послови информисања грађана и праћење активности органа,
организација и установа локалне заједнице обављају се путем локалног радио емитера
Радио „Сечањ“ чији је оснивач Скупштина општине Сечањ. Ради се о једином електронском
и штампаном гласилу које функционише и које се поставља у функцију остваривања права
грађана да буду информисани о виталним и свакодневним активностима и дешавањима у
свом животном амбијенту.
Радио Сечањ: медијска кућа Радио „Сечањ“, Сечањ је локални радио на територији општине
Сечањ и околине , који послује као јавно преузеће, у опсегу који је одређен зоном
покривања која је утврђена и верификована одлуком РРА од 18.08.2008. год. Основан је
1998. год. на фреквенцији 96,3 МHz и програмским концептом покрива широк спектар
сервисно – информативног, културно – образовног и спортско забавног оквира који,
приступом и квалитетом настоје да превазиђу захтеве везане само за локалну заједницу.
Програмском шемом обухваћени су сви битни, витални сегменти друштвене реалности на
свим нивоима – из угла ширег круга популацијских, друштвено – интересних и циљних
категорија и група, са адекватним покривањем етничких заједница које егзистирају на
територији општине Сечањ. У складу са Одлуком оснивача програмском шемом недељно се
емитује једночасовни програм на мањинским језицима који су у службеној употреби –
мађарском и румунском.
Гро прихода остварује се из средстава локалне самоуправе , мањи део остварује се на
тржишту оглашавања а значајан део остварује се преко аплицирања код пројектних
конкурса Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за
инфомисање.
У складу са одредбама Закона о јавном информисању и медијима, Закона о електронским
медијима и Закона о приватизацији ово медијско гласило налази се у завршној фази
приватизације чији завршетак је законски прецизиран закључно са 01.07.2015. год.
Општина ће у 2016. год. у сарадњи са Независним друштвом новинара Војводине, а уз
финансијску подршку Министарства културе и информисања израдити Локални акциони
план за развој информисања 2016-2017., документ који ће уважити нову медијску стварност,
медијске законе и резултате спровођења закона током 2015. год.

3.2.1.7.

Невладине организације

У Општини је релативно добро развијен и невладин сектор, чије је кретање дато у следећој
табели.
Табела 26: Кретање броја удружења
Број удружења

2011.

2012

2013.

2014.

2015.

Активних

37

69

74

86

87

Новооснованих

4

2

4

12

1
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Извор: АПР
Напомена: Последње ажурно стање је за период 01.01.-30.06.2015. год.

3.2.1.8.

Кратак преглед релевантних планских докумената

Релевантни плански документи у овој области су:
1. Локални акциони план за младе општине Сечањ 2012-2015. год.
2. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
у општини Сечањ за период 2009-2013. год.
3. Стратешки план развоја социјалне заштите општине Сечањ 2010-2014. год.
Локални акциони план за младе општине Сечањ 2012-2015. год. акценат ставља на
побољшање положаја младих у Општини. У Документу је извршена стратешка нализа по
следећим областима: 1) Образовање младих, 2) Здравље младих, 3) Запошљавање младих,
4) Култура и слободно време, 5) Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног
друштва, волонтеризам, 6) Мобилност и информисање младих, 7) Заштита животне средине
и одрживи развој, 8) Социјална политика према младима, и 9) Безбедност младих. У
Акционом плану су, након анализираних резултата, за сваку од приоритетнх области
постављени циљеви, а у оквиру којих су дефинисане активности, индикатори, носиоци
активности, извори финансирања, као и временски оквир за њихову реализацију. У
завршном делу документа, дефинисани су механизми одрживости спровођења Документа.
На овај начин, Документ представља одличну основу за идентификацију пројеката из
релевантне области у Акционом плану Стратегије.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
општини Сечањ 2009-2013 је Документ који изражава дугорочна опредељења локалне
самоуправе за побољшање живота и стварање могућности за потпуну интеграцију избеглих
и интерно расељених лица у локалну заједницу. У Документу су постављена 2 општа и 6
специфичних циљева, који су акционом плану разрађени на активности, које су прецизиране
са следећим параметрима: Период реализације, Очекивани резултат, Индикатор(и),
Потребни ресурси, Носилац активности и Партнер(и) у реализацији. Без обзира што је
плански период за имплементацију Документа истекао, може се извршити његова
евалуација и неимплементиране активности, које су и даље актуелне, предложити у акциони
план ове Стратегије.
Стратешки план развоја социјалне заштите општине Сечањ 2010-2014. год. је документ
којим се желела скренути пажња и унапредити положај социјално угрожених група у
Општини. У складу са тиме, поред анализе тренутног стања у Општини, дефинисане су
циљне групе којима се треба посветити пажња, и то: стара лица, деца и млади, особе са
инвалидитетом, жене, избегла и интербно расељена лица, као и маргинализован егрупе
становништва – Роми. У Документу су постављени 3 циља, дефинисана као: 1) Формирање
ванинституционалних социјалних услуга, 2) Јачање знања и вештина локалних актера да се
баве социјалном политиком на реформски начин, и 3) Унапређење информисаности –
становништва, корисника и локалних актера. Документ има свој акциони план, разрађен на
нивоу 10 социјалних услуга. Без обзира штоје плански период истекао, Документ може
представљати добру основу за идентификацију пројеката у акционом плану ове Стратегије.
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3.2.2. SWОТ анализа – Друштвене делатности
Радна група РГ 2: Развој друштвених делатности је у оквиру свог тематског подручја
израдила SWОТ матрицу приказану у наставку.
СНАГЕ
+ Високообразовани кадрови (образовање,
здравство, социјална заштита, спорт,...)***
+ Доступност школских објеката (свако
насељено место има предшколско и
основно образовање са изузетком
Бусења)***
+ Доступност примарне здравствене
заштите***
+ Мултинационална средина***
+ КУД-ови (традиција)**
+ Постојање установе за пружање квалитетне
услуге социјалне заштите**
+ Развијен спорт уз пратеће спортске
објекте**
+ Подршка Локалне самоуправе**
+ Препознатљиве манифестације*
+ Планска документа у области друштвених
делатности**
+ Радио Сечањ????
+ ...

СЛАБОСТИ
-

ШАНСЕ
 Доступност различитих фондова (ЕУ, РС
АПВ,...)***
 Гранични прелаз Јаши Томић***
 Река Тамиш**
 Братски градови/општине**
 Познати Сечањци у расејању**

Слабо развијена друштвена свест у свим
сферама***
Слабо развијен НВО сектор***
Недовољно стручног кадра***
Непостојање канцеларије за младе**
Неразвијена привреда**
Недостатак јавног превоза**
Непостојање ваннаставних активности за
ученике**
Неискоришћеност туристичких
потенцијала**
Велики број издржаваних лица**
Лоша финансијска ситуација
становништва**
Рано напуштање школског система
маргинализованих група**
Лоше стање објеката у сфери друштвених
делатности (школство, здравство, ...)**
Неадекватна опремљеност у образовним и
установама културе**
Лоша инфраструктура у установама
здравствене заштите**
ПРЕТЊЕ









Депопулација Општине***
Мали наталитет***
Систем вредности друштва***
Лош правни амбијент**
Корупција у друштву**
Низак животни стандард**
....

Напомена: симбол „*“ означава „јачину“, односно „важност“ атрибута.
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3.3.

Животна средина

Заштита животне средине представља континуиран процес у коме морају учествовати сви
сегменти друштва узимајући у обзир законе природе. Све активности предвиђене овом
Стратегијом морају бити у функцију заштите и очувања животне средине.

3.3.1. Опис тренутне ситуације
У општини Сечањ евидентирани су одређени извори загађења животне средине, који потичу
од више фактора.
Као главне еколошке проблеме на територији Општине испитаници су редом издвојили
следеће проблеме:
•

Проблем отпадних вода, септичких јама и недостатак канализације и индустриских
пречистача отпадних вода,

•

Депоније комуналног отпада,

•

Проблем снабдевања водом за пиће, и

•

Неуређеност јавних зелених површина (недостатак ових површина).

Извори загађења воде:
Основни извори загађења воде су отпадне воде. Општи је закључак за сва насељена места
да се за одвођење отпадних вода из домаћинства користе водопропусне септичке јаме (иако
закон налаже да морају бити непропусне). Поред овога три насељена места (Сечањ,
Крајишник и Јаша Томић) имају мини канализациони систем изграђен за ужи центар насеља,
а ни један пречистач тих отпадних вода није у функцији већ функционишу као отворена
септичка јама. Поред насељеног места Сечањ, где је изградња канализације у току,
преостала места општине, изузев Крајишника, нису систематизовала своје активности на
изради пројектне документације која би решила управљање отпадним водама. Такође што
се тиче стања отпадних вода свих насеља на подручју општине Сечањ евидентан је проблем
недостатка документације. Што се тиче индустријских отпадних вода, на територији општине
Сечањ не постоје неки већи загађивачи чије би отпадне воде из технолошког процеса трајно
деградирале животну средину. Најзначајнија предузећа која се истичу с аспекта утицаја
отпадних вода на животну средину су „Массаграр” ДОО Нови Сад, фарма свиња у Сечњу и
Нафтно поље Бока које ради у оквиру Нафтне индустрије Србије „НИС“.

Извори загађења земљишта:
На територији општине Сечањ, као што је случај и у већем делу Војводине, није адекватно
решено управљање отпадом. Наиме, постојећа одлагалишта су неуређена, без
документације, без икаквих пратећих објеката, опреме и без мера заштите. Отпад се
депонује без икакве предходне обраде (не врши се селекција отпада, као ни валоризација
секундарних сировина). У свим насељима општине депонијски простор не задовољава
законски дефинисане критеријуме а постојеће депоније представљају права сметлишта
(имајући у виду дефиницију да депонија представља објекат који инкорпорира низ
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специфицираних техничких, санитарних и захтева за заштиту животне средине). Овако не
уређене депоније – сметлишта представљају дугорочну опасност по здравље становништва
посебно ако се имају у виду загађења која проузрокују. Додатно, велики проблем
представља неконтролисано одлагање смећа путем дивљих депонија којих има по неколико
у сваком насељу, као и неадекватно одлагање анималног отпада. Услугу организованог
изношења смећа грађанима и привредним субјектима пружа Јавно комунално предузеће
„Сечањ“ из Сечња и она се заснива на организованом сакупљању смећа, транспорту и
одлагању на сеоске депоније. Организовано изношење смећа у општини Сечањ почело је
2003. год. Поред ЈКП „Сечањ“ грађани такође сами користе депоније бацајући веће
количине отпада. То је најчешће дворишни отпад, грађевински шут, стајско ђубре, стари
намештај, уређаји из домаћинства, угинуле домаће животиње и сличан отпад.

3.3.1.1.

Клима и рељеф

Геоморфолошке, геолошке педолошке карактеристике зенљишта
На територији општине Сечањ се сусрећу два геоморфолошка облика: долина Тамиша и
лесна тераса са два крака - Јужна банатска лесна тераса и Средње банатска лесна тераса или
Зрењанинска, северно од Тамиша. Просечна надморска висина на територији општине
Сечањ је 78-79 m. Лесна тераса је сува и плодна и може се експлоатисати у различите
привредне сврхе. Отуда, има идеалне услове за живот и за насељавање, те зато на том
простору има највише насеља и највећи број становника. Лесна тераса је састављена од
једног лесног склада на бази песковитог и глиновитог материјала. Долина Тамиша има
најмању релативну насељеност у Банату. Пре свега због просторних слатинастих површина и
мале плодности. Насеља су изграђена на ивици лесне терасе, где се она спушта у алувијалну
раван Тамиша.
По геолошким карактеристикама општина Сечањ не одступа много од целог подручја
Баната. На подручју Општине су вршена геолошка истраживања и има укупно десетак
истражних бушотина. Међутим, сва ова истраживања нису дала посебне резултате.
Установљено је да у северним деловима општине, на већим дубинама има палеогених
седимената. Највише има горњокредних седимената (скоро цео источни део општине) и то
су углавном различити пешчари, глиници и нешто мање кречњаци и лапорци, али у овом
делу нису носиоци термалних вода, гаса нити нафте. У делу општине од Неузине према
Конаку и на југу, утврђене су наслаге из јуре и палеозоика, али такође без могућности
експлоатације
Приказ педолошког састава земљишта на територији општине Сечањ урађен је на бази
резултата педолошког картирања АП Војводине, које је обавио Институт за пољопривредна
истраживања у Новом Саду, 1972. год.
Педолошку карту општине Сечањ
земљишта.

карактеришу 5 преовлађујућих типова и варијетета

Чернозем карбонатни јавља се у значајнијој мери у атарима Јаше Томић, Крајишника,
Сутјеске, а у мањем обиму и код Сечња, Банатске Дубице и Јарковца. Одликује се релативно
дубоким хумусним хоризонтом, веома повољним хемијским, физичким, водно-ваздушним и
производним особинама и лаком обрадом. Спада у првокласна земљишта за
пољопривредну производњу.

52

Остали типови чернозема мање су плодни од претходног, али се такође убрајају у високо
квалитетна земљишта. То су чернозем са знацима оглејавања (Бусење, делови Сечња и
Неузине), чернозем са знацима забаривања (између Тамиша и Брзаве), чернозем
солоњецасти (јужно од Боке) и сл.
Осим чернозема, у општини Сечањ, у значајнијој мери заступљене су и ритске црнице и то
карбонатне, у атарима Конака и Боке и безкарбонатне у атарима Шурјана и Боке. Ритске
црнице су потенцијално плодна земљишта, која захтевају увођење водног режима и
примену интензивне агротехнике. Најчешће се користе за ратарске културе.
У атару Конака jавља се ритска смоница.
У најнижим деловима општине преовлађују солоњец и солончак, док дуж токова Тамиша и
Брзаве има алувијалних наноса.
Општина Сечањ одликује се квалитетним земљиштем, а чернозем је најзаступљенији тип
земљишта, јер обухвата 52,28% укупних површина. Значајан проценат површина отпада на
слатине 16,14%, које са аспекта ратарске производње имају ниску производну вредност.
Од осталих типова земљишта заступљена је ритска црница 12,97%, смоница 6,57% и разни
облици алувијума 3,9%, као и мочварно глејно земљиште 1,28%. Остали типови земљишта су
знатно мање заступљени.
Заступљени педолошки типови и варијетети земљишта пружају солидну основу за даљи
развој и унапређење пољопривредне производње.
Клима
За климу овог подручја се обично каже да је умерено-континентална са јасно израженим
годишњим добима. Карактеристика климе је недовољна количина падавина, уз то
неравномерно распоређених, посебно у периоду вегетације (април- октобар), затим високе
температуре у вегетационом периоду и недостатак влаге у земљишту за време вегетације.
Температура ваздуха
Средња годишња температура ваздуха износи 11,6 °C. Просечна средња температура
ваздуха за период зиме износи 1,0 °C, пролећа 11,9 °C, лета 21,8 °C , јесени 11,7 °C и у
вегетационом периоду 17,6 °C. Средња вредност броја дана са мразом је за јануар 20,9,
фебруар 17,6, март 11,2, април 2,2, мај 0,1, октобар 2,7, новембар 8,2, децембар 19,1.
Средња годишња вредност броја дана са мразом је 82. Средња вредност броја дана са
максималном температуром ваздуха ≥ 30 °C, има следећи ток: април 0,1, мај 1,9, јуни 7,4,
јули 11,8, август 12,6, септембар 1,8, октобар 0,1.
Влажност ваздуха
Релативна влажност ваздуха је у обрнутом односу са температуром, што је температура већа
релативна влажност ваздуха је мања. Највиша просечна релативна влажност бележи се у
децембру 86,1%.
Облачност и осунчаност
Средња годишња сума осунчавања износи 2.010,6 часова. Ведрих дана у току године има
67,4 часова док број облачних дана у току године износи 105,1 часова.
Падавине
Просечна годишња количина падавина износи 562,1 mm, при чему навише падавина има у
јуну месецу 87,0 mm, а најмање у фебруару 33,5 mm.
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Ветровитост
Централни Банат спада у ветровита подручја. Карактеристичан ветар је кошава или
југоисточни ветар који дува преко 300 дана у години, брзином преко 10 m/s, а пошто дува на
ударе брзина је много већа, и до 50 m/s. Поред кошаве која дува најчешће у децембру,
појављују се и северозападни ветар, који је најчешћи у периоду од марта до септембра са
средњом брзином од 3,8 m/s, јужни ветар, најачи је у пролеће, југозападни ветар чест је у
летњим месецима и северни ветар који је чест у јулу месецу.

3.3.1.2.

Природни ресурси и минерална богатства

На територији општине Сечањ налази се нафтно-гасно поље „Бока” у експлоатацији, као и
квалитетна налазишта и експлоатација опекарских сировина. Евидентиране бушотине
геотермалних вода такође представљају значајан потенцијал овог подручја, како за развој
туризма, тако и коришћење у привредне, односно енергетске сврхе.
Са аспекта експлоатације нафте и природног гаса на подручју општине Сечањ потребно је
резервисати простор за истражне радове и бушотине НИС-НАФТАГАСА, јер посматрани
простор спада у одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА на основу Решења
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
Расположиви природни ресурси и потенцијали за развој Општине су:
 Откривена, активна и још неиспитана налазишта нафте и природног гаса;
 Глина – сировина за индустрију грађевинских материјала;
 Геотермална вода, као минерална вода и геотермална енергија.

3.3.1.3.

Природне и заштићене вредности

Када се говори о заштићеним природним добрима на територији општине Сечањ, акценат се
треба ставити на заштиту станишта, како бара и мочвара тако и малобројних шума.
Од животињских врста које су заштићене као природне реткости а присутне су на овим
просторима можемо поменути неке: речни рак, седмотачкаста бубамара, ластин репак
(лептир), рибе (банатска кркуша, чиков, велики и мали вретенар, балавац), жабе (крастача,
гаталинка, зелене жабе), барска корњача, змија белоушка, велика и мала бела чапља, бела
рода, ветрушка, сове (кукувија, кукумавка, мала ушара), детлић, ласта, јеж, неке врсте из
фамилије ровчица, врсте из фамилије шишмиша, врсте из фамилије куна (ласица, видра,
куне), вук, дивља мачка итд.
Треба поменути да се на приобаљу и рукавцима Тамиша налази гнездилиште орла
белорепана (врста која се налази на светској црвеној листи- IUCN Red list).
На слатинама и слатинастим пашњацима гнезди се вивак, црноглава траварка, а током сеоба
значајна су одмаралишта многобројнох врста птица као што су прдавац, црвеноноги
прудник, ритска сова. На овом локалитету може се видети и златоврна, то је врста која је у
Србији на ивици истребљења.
На слатинама и остацима степа као и на приобалном подручју уз реку Тамиш, налазе се
станишта флористичких вредности. Насеља Сечањ и Неузина са својом околином припадају
IPA (Important Plant Areas) подручју, на којима су забележене врсте Националне IPA листе од
међународног значаја (слатинска вегетација, ливадско- степска вегетација, вегетација
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умерено влажних ливада, мочварна вегетација заслањених станишта, пробална мочварна
вегетација) чија станишта уживају први степен режима заштите.
Река Тамиш са својим обалским појасом је еколошки коридор од међународног значаја у
Републици Србији. Заштићено еколошки значајно подручје ''Потамишје је део еколошке
мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи „Службени гласник РС“, бр. 120/2010).
На предлог Завода за заштиту природе Србије, ради очувања преосталих вредних примерака
дендрофлоре знатне старости и импозантних вредности, као и врста које су ретке за ово
поднебље, Скупштина општине Сечањ је донела одлуку о заштити споменика природе Парк
дворца у Конаку (Службени лист Општине Сечањ, бр.8/2011), којом је парк Дворца у Конаку
стављен под заштиту као природно добро великог значаја и сврстан у другу категорију
заштите као споменик природе.''Парк дворца“ у Конаку је један од најочуванијих вредних
представника вртне уметности XИX века на територији Републике Србије. Типичан пример
мешовитог стила који је доминирао у вртној архитектури тога времена, насталог
комбиновањем елемената француског и енглеског стила.

3.3.1.4.

Водни ресурси

Површинске воде
Водни ресурси представљени су рекама Тамиш и Брзава, рибњацима у Сечњу, Сутјесци,
Неузини, Боки и Банатској Дубици и густо испресецаним системом каналске мреже средњег
Баната у саставу ХС ДТД.
Тамиш је најзначајнији водоток јужног Баната, а кроз општину Сечањ протиче дужином од
38 km. Некадашњи водотоци Ланка и Бирда нестали су мелиорацијом и од њихових корита
остали су само најдубљи делови, који се испуне водом за време високих водостаја. Баре и
мочваре су се задржале само поред Тамиша.Тамиш је река која извире у Румунији, пролази
кроз цео Банат и улива се у Дунав код Панчева. Узорковање је извршено на локацији код
Ботоша. Квалитет воде Тамиша у погледу садржаја испитиваних параметара (приоритетних и
приоритетних хазардних супстанци) одговара II класи (добар статус).
Квалитет седимента Тамиша одговара класи 4 према садржају арсена и класи 3 према
садржају никла. Према ранијим испитивањима, на подручју Баната детектоване су повећане
концентрације арсена у подземној води као последица његовог присуства у земљишту, те је
могуће да је садржај арсена у седименту заправо на нивоу природног фона.
Тамиш има највећи број притока у Румунији и само једну у нашој земљи (Брзава), тако да је
могућ унос прекограничног загађења. С обзиром да Тамиш у нашој земљи није оптерећен
отпадним водама, јер нема директних упуштања отпадних вода, контаминирани седимент
може бити последица прекограничног загађења. На Тамишу има већи број рибњака.
На територији Општине изграђен је велики број канала од којих су најзначајнији Нови Бечеј
– Банатска Паланка, систем Тамишац и канал Сутјеска – Крајишник. Канал Нови Бечеј –
Банатска Паланка на територији општине је од изузетног значаја за решавање наводњавања,
одводњавања и пловидбе у овом делу Баната, који поред повезивања значајних привредних
центара Бачке и Баната, прихвата и подземне воде, и воде Брзаве и на тај начин знатно
ублажава поплавне таласе на Тамишу.
Систем канала Тамишац покрива 5.625 ha површине, има пет устава и једну црпну станицу.
Дужина главног канала је 8,6 km, а каналске мреже 97,6 km.
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У атару Јаше Томић, на потезу Оређ – Бела бара, изграђен је каналски систем Оређ који
покрива 3760 ha, има седам устава и једну ЦС „Оређ“ капацитета Q=0,50 m3/s. Дужина
главног канала је 7,3 km, а каналске мреже 127 km.
Канал Сутјеска – Крајишник налази се у атару Сутјеске и Крајишника, покрива површину од
3.120 ha, има једну уставу, а дужина главног канала је 3,2 km.
На целој дужини Тамиша кроз општину Сечањ, изграђени су насипи са обе стране. Ова
деоница је карактеристична по брзом наиласку поплавног таласа, али су они значајно
успорени урађеним хидротехничким радовима којима је Тамиш укључен у ХС ДТД.
Водопривредним радовима обухваћена је и река Брзава која је у овoм делу добила
каналисано корито са насипима на обе стране корита.
Пуштањем бране на Тиси код Новог Бечеја, створени су нови услови у смислу прихватања и
спровођења сувишних вода. Изградњом уставе и преводнице код Ботоша и одржавањем
радног нивоа у ОКМ (основна каналска мрежа) на коти 75,00 м.н.в. трајно су измењени,
односно погоршани услови одводњавања на ниским теренима належућих површина на
појединим деоницама ОКМ. То се првенствено односи на належуће површине дуж Тамиша
од Ботоша, па све до границе са Републиком Румунијом, затим дуж канала од Ботоша до
Банатске Дубице.
Повећање ефикасности одводњавања сувишних вода мора се решавати бољим
одржавањем и чишћењем постојеће отворене каналске мреже, изградњом дренажних
система и по потреби нових канала, као и одржавањем и постављањем нових црпних
станица за пребацивање воде. Такође, неопходно је систематско одржавање постојећих
насипа дуж Тамиша у циљу одбране од поплава.
Мелиоративне системе чине канали разноврсних техничких карактеристика, који су
претежно двонаменског карактера, служе за одвођење сувишних вода за време падавина и
за обезбеђење воде за наводњавање у сушном периоду. Квалитет вода канала зависи од
степена пречишћености отпадних вода које се упуштају у њих, па стога упуштена вода у
канале мора имати одређени степен пречишћености, што је посебно важно код
наводњавања.
Наводњавање пољопривредних површина на територији општине, врши се преко постојеће
каналске мреже и заливних система. Заливним системима обухваћено је око 1.866 ha,
међутим већина заливних система је или ван употребе, или делимично у функцији. Основни
проблеми у функционисању заливних система су недовољан број самоходних заливних
кишних крила и неисправност, или недовољна снага постојећих црпних станица (ЦС).
Заливни системи на територији општине Сечањ су:
•

ПП „Ратар“ ДОО Јаша Томић у КО Јаша Томић (380 ha) – основни проблем у
нефункционисању система настаје због недовољне количине воде у иригационим
каналима, због понирања воде у дренажне канале и честих кварова на ЦС. Систем се
проширује за још 309 ha.

•

ПП „Братство Јединство“ Неузина у КО Неузина (500 ha) –да би се систем вратио у
функцију и радио пуним капацитетом (пројектован на површини од 750 ha),
неопходно је извршити реконструкцију ЦС и цевовода.

•

„Економија“ ДОО Јарковац у КО Јарковац (500 ha) – систем је делимично стављен у
функцију (планирано је да покрива површину од 1.500 ha), а основни проблем у
функционисању система настаје због недовољне снаге ЦС, како би се обезбедила
потребна количина воде.
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•

ПРП„Свети Никола“ ДОО Сечањ у КО Сечањ (450 ha) – заменом дизел пумпи црпном
станицом на електрични погон, на постојећем водозахвату повећала би се површина
за наводњавање у оквиру овог система на око 2.000 ha.

•

ПД„Граничар“АД Конак у КО Конак (36 ha) – за чије функционисање је неопходна
набавка нове опреме.

Каналска мрежа у функцији одводњавања на територији Општине, изграђена је у дужини од
866,34 km.

Подземне воде
Подземне воде се јављају у виду прве (фреатске) и друге (субартерске) издани. На режим
подземних вода прве издани утичу следећи фактори: геолошки, климатски, хидролошки,
биогени и група вештачких. Реципијент сувишне подземне воде прве издани је река Тамиш.
Пошто се насеље Сечањ непосредно ослања на десни одбрамбени насип и мањим делом
лежи на простору алувијалне равни, дошло је до повишења нивоа подземне воде из више
разлога, као што су: испуштање фекалних вода у подземље, непостојање система
атмосферске канализационе мреже и на крају због одржавања радног нивоа воде у Тамишу,
на коти 74,00 m.n.v.
Стабилност терена на подручју општине Сечањ огледа се у дубини подземне воде. Ниво
подземне воде се креће на просечној дубини од 2-3 m испод површине терена, док
максимални ниво подземне воде досеже ниво од 2 m испод површине, а минимални ниво
се креће од 3 m до 4 m у зависности од положаја терена у односу на постојећу каналску
мрежу. При подизању објеката треба водити рачуна да су терени уз каналску мрежу и
Тамиш смањене носивости, а исто тако и стабилност терена у погледу земљотреса.
Управљање водопривредним објектима је у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Атмосферске воде
Прикупљање и одвођење атмосферских вода врши се путем отворене каналске мреже.

Контрола квалитета воде
Квалитет воде за пиће на подручју општине Сечањ не задовољава прописане норме
квалитета физичко- хемијске исправности воде за пиће (бар један параметар има вредност
изнад МДК- максимално дозвољене концентрације). Овакав квалитет воде у водоводима
директна је последица неадекватног система и неповољног састава сирове воде која се
захвата. Систематску контролу (узимање узорака и вршење анализа) воде за пиће врши
Завод за заштиту здравља из Зрењанина у складу са важећим правилником о хигијенској
исправности воде за пиће Проблем редовних анализа на хигијенску исправност воде за пиће
јавља се код становника Бусења, Сутјеске и Боке који још увек користе мини водоводе
(хидрофори за две или више кућа) у сопственој производњи воде. Становници који се на овај
начин снабдевају водом ретко носе воду на анализу тако да о квалитету воде тих
миниводовода немамо неких значајнијих података.
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3.3.1.5.

Ваздух

На подручју Општине мала надморска висина узрокује честа мировања ваздуха. Велике
осцилације средњих годишњих температура утичу на интензитет испаравања, влажност
ваздуха, облачност и падавине. Простором доминирају ветрови из правца северозапад,
север и југоисток.
Највећи потенцијални загађивачи ваздуха су: саобраћај, индустрија, термоенергетска
постројења и домаћа ложишта. Деловање на здравље је акутно и хронично уз могућност
директног и индиректног дејства. Редовно мерење укупних суспендованих честица има
велики значај за сагледавање загађености ваздуха у урбаним срединама.
У току периода 16.11.2011. до 16.12.2012. год. Завод за јавно здравље Зрењанин – Центар за
хигијену и хуману екологију, вршио је праћење квалитета ваздуха у Сечњу на мерном месту
Дом здравља Сечањ. Праћене су концентрације следећих загађујућих материја: сумпордиоксид, чађ, азотни оксиди и укупне суспендоване честице.
Према резултатима мерења средње вредности укупних суспендованих честица износиле су
57 µg/m2 што не прелази максимално дозвољену вредност прописану Уредбом о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха која износи 120 µg/m2. На основу мерења се
не запажа значајно повећање концентрација загађујућих материја. Регистрована је повећана
концентрација чађи и то током 38 дана у односу на укупних 86 дана мерења. Имајући у виду
сезонске карактеристике и варијације (грејна сезона), резултати су у складу са досадашњим
мерењима вршеним на територији Средњебанатског Округа. Индекс квалитета ваздуха (AQI)
је у категорији добар-умерен.
Мере за побољшање и заштиту ваздуха:
Настављање гасификације, ширење даљинског система грејања, избор горива, обезбеђење
контроле процеса сагоревања у котларницама, свакако доприносе смањењу загађивања
које потиче из стационарних извора. Од великог су значаја мере унапређења процеса
производње у индустрији уз редовну контролу емисије загађујућих материја.
Потребно је обезбедити уредно чишћење и прање саобраћајница, поплочаних површина и
редовно одношење смећа. Од посебног је значаја спречавање настанка дивљих депонија и
уклањање постојећих нехигијенских депонија уз систематско одлагање отпада у смислу
изградње хигијенске депоније. Спаљивање отпада треба заменити напреднијим методама
уклањања и разврставања отпада. Треба спречити несавесно паљење њива након жетви
чиме се емитују штетни гасови, чађ и пепео.
У циљу смањења потрошње енергије посебну пажњу треба посветити мерама
термоизолације као рационалној мери за смањење утрошеног горива што индиректно
доводи до смањења аерозагађења. Такође значајна је и борба против пушења јер је у
просторијама где се пуши и до 100 пута већа концентрација загађујућих материја него у
спољној средини.

3.3.1.6.

Деградација земљишта

Велики проблем у управљању отпадом представља неконтролисано одлагање смећа путем
дивљих депонија којих има по неколико у сваком насељу општине. Ангажовањем локалне
самоуправе и месних заједница, током протеклих година очишћене су многе локације
дивљих сметлишта, али се на жалост неке од санираних површина временом опет
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претварају у дивље депоније. Наиме услед несавесности, а у намери да се што једноставније
реше свог отпада грађани неконтролисано бацају веће количине отпада стварајући тако
дивља сметлишта на појединим локацијама
Оваквим неправилним и неконтролисаним одлагањем отпада јављају се негативни утицаји
сметлишта на животну средину (загађења земљишта, воде и ваздуха) што представља
велики ризик по људско здравље. Неке од штетних последица су:
 загађење ваздуха и непријатни мириси услед ослобођених гасова, паљења и
распадања отпада;
 загађење подземних вода које настаје спирањем тла услед атмосферских
падавина;
 ширење зараза и болести разношењем отпада од стране животиња, глодара и
инсеката;
 загађење земљишта отпадом који је тешко разградљив (најлонске кесе, пластика);
 губитак обрадивог земљишта због присуства биолошки неразградиве компоненте.

3.3.1.7.

Управљање зеленилом

У свим селима на територји општине бригу о јавним зеленим површинама воде углавном
месне заједнице, а средства за њихово одржавање обезбеђују се из самодоприноса грађана.
Свако насеље има свој централни парк чије се одржавајне своди на периодично кошење и
чишћење стаза. Мало се тога ради на планском озелењавању паркова као што је замена
оштећених и осушених биљних врста као и попуна новим. Поред ових паркова веће зелене
површине у насељима налазе се у портама цркви, а о њиховом старању и уређењу брине се
црква. Од заштићених природних добара на подручју општине Сечањ налази се заштићено
природно добро споменик природе „Парк дворца у Конаку“ и споменик пророде „Стабло
бреста у Неузини“.
Укупне површине под шумама на територији општине Сечањ обухватају 480.20 ha што чини
свега 0,92% укупне површине. Највећи комплекси шума налазе се уз водоток реке Тамиш.
Ови подаци дају праву слику о пошумљености општине Сечањ која је најнижа за Средњебанатски округ и далеко је испод просека за Војводину (6,64%). По свим општинским
насељима током последњих година осиромашен је фонд дрвенастих биљака, а та редукција,
сеча или крађа дрвећа, ради грејања најизраженија је била у протеклим кризним годинама.
Општина Сечањ поседује Пројекат подизања пољезаштитних појасева и различитих облика
заштитног зеленила, израђен 2009. године од стране Истраживачко-развојног института за
низијско шумарство и животну средину из Новог Сада.

Meре за повећање пошумљености:
Према закону о пошумљавању препорука је да се на нивоу Војводине постигне ниво
просечне пошумљености од 12% укупне површине, што би конкретно за општину Сечањ
значило да недостаје око 5.790 ha под шумама. Ове препоруке је тешко достићи с обзиром
да не постоји толико хектара површина као расположивог простора намењеног
пошумљавању, јер је 90,80% укупно плодно земљиште Oпштине. Повећање пошумљености
општине може се постићи пошумљавањем необраслог шумског земљшта и формирањем
ветрозаштитних и пољазаштитних појасева уз путеве, канале око насеља и пољопривредног

59

земљишта. Решавањем власничких односа (путем откупа, уступања земљишта или замена
површина) могла би се омогућити реализација појединих заштитних појасева.
Да би се обезбедила заштита насељених места препоручује се да се усвоје норме везане за
заштитне појасеве и након тога изврши озлењавање појединх локација. Решавањем
власничких односа (путем откупа, уступања земљишта или замена површина) могла би се
омогућити реализација појединих заштитних појасева.

3.3.1.8.

Биљни свет

Највећа површина општине прекривена је пољопривредним земљиштем на ком су засађене
монокултуре. Од монокултура најзаступљеније су: пшеница, јечам, кукуруз, сунцокрет,
шећерна репа, детелина и друге. Типична самоникла вегетација задржала се на малим
површинама углавном поред путева, канала, бара, слатина и приобаља Тамиша и Брзаве.
Самоникле биљне врсте су карактеристичне за ово поднебље без неких изузетака.
Површина шума на територији општине износи 480 ha. Највећи проценат шума је у појасу
око Тамиша и Брзаве. Највише је заступљена врба, затим топола као сировина за добијање
целулозе, брест, спорадично храст (храстова шума код Шурјана према граници са
Румунијом), багрем, дуд, шипурак, итд.
3.3.1.9.

Животињски свет

Услед константног утицаја антрополошког фактора биљни и животињски свет је у великој
мери деградиран и то највише због уништавања станишта у корист обрадивих површина.
Најбројнија фауна инсеката овог подручја везана је за водена и мочварна станишта, затим за
шумска станишта и ливаде. Од врста овде су присутни комарци, вилински коњици, водене
стенице, мали јеленак, стрижибубе, бубамаре, лептири из фамилија плаваца, белаца и
шараца и многе друге. Треба поменути и велики број пчела наручито у сезони паше.
Из фауне водоземаца треба поменути жабе из фамилије зелених жаба затим гаталинке,
крастаче итд. Од гмизаваца барске корњаче, гуштере, змије белоушке и друге.
Корито Тамиша, Брзаве као и многобројна повремено плавна подручја и баре, станиште су
различитих врста риба: шаран, штука, бели амур, црвенперка, лињак, деверика, сребрни
караш, бели и сиви толстолобик, чиков, сом, сомић, сунчаница, смуђ, бандар,балавац,
бабушка и друге. Бабушка је врста чији се број након подизања бране повећао.
Од птица овде су присутни голуб, врабац, корморани, соколови, грлица, чапље, роде, патке,
фазани, јаребице, препелице, ласте, гавранови, свраке, сове, детлићи као и многе друге.
Од сисара најзаступљеније су врсте које спадају у ловну дивљач (срна, дивља свиња, лисица,
зец). Такође овде су присутне и ласица, твор, јазавац, слепи мишеви,...
Присутна је велика бројност у популацији глодара који у великом броју могу направити
значајне штете на усевима.

3.3.1.10. Управљање чврстим отпадом
Сагледавајући укупно стање управљања отпадом на територији општине Сечањ може се
закључити да поступање са комуналним отпадом није адекватно решено, тј. није
задовољавајуће са аспекта важећих законских прописа из области управљања отпадом и
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заштите животне средине. Наиме, на целој територији општине Сечањ, са које се прикупља
комунални отпад, постојећи депонијски простор не задовољава законски прописане
критеријуме. Постојећа одлагалишта отпада (сметлишта) су неуређена, без прилазних
путева, неограђена и без пратећих објеката и опреме, као и без потребних мера заштите.
Одлагање отпада врши се на најелементарнији начин, баца се све и свашта (кућни отпад,
грађевински отпад, опасни отпад, анимални отпад,...) без икакаве предходне селекције
отпада и издвајања секундарних сировина. Издвајање опасних компоненти из отпада
(отпадана уља, акумулатори, батерије, електронска опрема, и друго) се не врши.
Одлуком о изношењу и депоновању комуналног отпада донетом од стране СО Сечањ из
2009. год., вршење комуналних делатности и пружање комуналних услуга, везано за
комунални отпад, поверено је ЈКП „Сечањ“ из Сечња. Организованим прикупљањем смећа
обухваћена су сва насеља општине Сечањ изузев Бусења које припада МЗ Јаша Томић.
Смеће се из свих насељених места износи два пута месечно у зимском периоду (новембармарт) и четири пута месечно у летњем периоду (април-октобар), док се пражњење
постављених контејнера испред објеката колективног становања, фирми и установа, врши по
потреби и по позиву. Прикупљање и изношење смећа из насељених места обавља се са три
(1 неисправан) специјална комунална возила (аутосмећар са надградњом) и једним
специјалним комуналним возилом (аутоподизач) за пражњење контејнера. Поред
наведених возила за прикупљање комуналног отпада, ЈКП „Сечањ“ поседује и одређен број
посуда-контејнера за прикупљање отпада и то: 19 контејнера запремине од 5 m3 и 48
контејнера запремине од 1,1 m3. Најистакнутији проблем што се тиче сакупљња отпада је
свакако недостатак посуда за прикупљање отпада, као и недовољан и неадекватан распоред
и коришћење контејнера, као и проблем застарелости механизације за сакупљање и
транспорт отпада.
Прецизни подаци о количини, врсти и процентуалном саставу комуналног отпада који
заврши на депонијама у насељима општине Сечањ не постоје, не врши се мерење отпада
који се одлаже као ни разврставање отпада по врстама. С обзиром да су насељена места у
општини Сечањ представљају типичну сеоску средину, поред отпада из комерцијалног
сектора и отпада из домаћинства преовлађује и отпад из пољопривреде.
Просечно прикупљена месечна количина смећа од стране ЈКП приказана је у наредној
табели. Овоме треба додати да поред ЈКП отпад одлажу и сами грађани, пољопривредна
предузећа и остали пословни субјекти, па је реално количина отпада која заврши на
депонијама већа од овде приказаних података у табели.

Табела 27: Прикупљене количине смећа по насељима у Општини
НАСЕЉЕНО МЕСТО

3

ПРИКУПЉЕНА МЕСЕЧНА КОЛИЧИНА СМЕЋА [m ]

СЕЧАЊ
ЈАША ТОМИЋ
КРАЈИШНИК
СУТЈЕСКА
НЕУЗИНА
ЈАРКОВАЦ
БАНАТСКА ДУБИЦА
КОНАК
БОКА
ШУРЈАН

136
123
110
104
52
60
15
48
72
14

УКУПНО:

734
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Извор: ЈКП „Сечањ“, Сечањ

На основу последњих процена прикупљених количина комуналног отпада (број превезених
тура смећа возилима за изношење смећа од стране ЈКП „Сечањ“) организованим
прикупљањем смећа из 10 насељених места општине Сечањ приближно се годишње изнесе
око 8.800 m3 сабијеног отпада или око 1.936 тона отпада годишње.
Општина Сечањ потписница је Споразума о сарадњи општина Зрењанин, Тител, Сечањ и
Ковачица о заједничком вршењу послова у управљању чврстим комуналним отпадом (ЧКО)
од 16.06.2006. год. У децембру 2007. год. урађен је Регионални план управљања отпадом за
општине Зрењанин, Ковачица, Тител и Сечањ, чија је ревизија у току. Ревизија овог плана је
неопходна из разлога јер су од 2007. год. до данас наступиле значајне промене у законској
регулативи, дошло је до промена и у количинама отпада, генераторима отпада, поступању
са отпадом, а такође прошле године нашем региону придружила се и општина Житиште.
Регионалним планом управљања отпадом предвиђена је изградња санитарне регионалне
депоније у Зрењанину, а за остале општине потписнице Споразума предвиђена је изградња
Трансфер станица. Стварањем техничких услова за рад регионалне депоније и трансфер
станице престаће се са депоновањем отпада на локалним депонијама, што подразумева
обавезно санирање, рекултивацију и затварање истих.

Индустријски отпад:
Најзначајнији генератори индустријског отпада су:
1. „ФАМ“ aутомобилска индустрија ДОО Сечањ, бави се ливењем алуминијумских ауто
делова. У току процеса производње генерише се неопасан индустријски отпад у
просечној дневној количини од 0,063 тоне, просечна дневна количина опасног
индустријског отпада 0,3 тоне и просечна дневна количина других врста отпада
(канцеларијски материјал, остаци од хране,...) 0,021 тона.
2. „SOCKS BMB“ ДОО Јаша Томић, бави се производњом чарапа и генерише неопасан
индустријски отпад у количини од 5 кг дневно и осталог отпада (канцеларијски
материјал, остаци хране,...) у количини од 1 кг дневно. У кругу предузећа постоји
сортирање отпада на индустријски и остали.
3. Пољопривредна предузећа: ПП „Ратар“ ДОО Јаша Томић, ПД „Граничар“ АД Конак, ИПП
„Грмеч“ ДОО Крајишник, ПП „Економија“ ДОО Јарковац, „Agroglobe“ ДОО Нови Сад
Силоси у Сечњу, Силос ПРП„Свети Никола“ ДОО Сечањ, СМР „Ветрењача-Млин“
Јарковац, ПП „Борац“ АД Шурјан, ПП „Победа“ ДОО Бока, баве се сушењем и
складиштењем житарица. У процесу откупа и сушења житарица јавља се отпад у виду
плеве и прашине, као и ситног зрневља и других примеса (обично око 0,5-1,0% од
примљене робе). Мањи део овог отпада се прода, а већи део заврши на локалним
сметлиштима (око 300 тона/год.).
Медицински отпад:
У здравственим установама на подручју општине Сечањ (Дом здравља у Сечњу, здравствене
амбуланте у другим насељеним местима и одељење плућне болнице у Јаши Томић) врши се
раздвајање отпада на извору, што значи да се медицински отпад посебно одлaже и
транспортује у Зрењанин, док комунални отпад завршава на локалним депонијама.

Дивља сметлишта
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Табела 28: Званична сметлишта у општини Сечањ које је потребно санирати након изградње
трансфер станице за отпад
Насеље

Површина званичних
сметлишта (ha)

Сечањ
Јаша Томић
Крајишник
Сутјеска
Јарковац
Неузина
Банатска Дубица
Конак
Бока
Шурјан
УКУПНО:

1,6
2,4
1,3
3,7
2,0
2,0
1,5
1,2
0,6
0,4
16,7

Удаљеност од
насеља (m)
2.500
2.200
2.300
300
300
2.400
1.800
600
600
400

Процењена
запремина
(m3)
6.400
7.200
5.200
7.400
4.000
4.000
1.500
2.400
1.800
800
40.700

Извор: ЈКП „Сечањ“, Сечањ

Процена је да се дебљина слоја смећа на површини сметлишта креће у просеку око 0,2-0,4 m.
Поред ових званичних сметлишта постоје и дивља сметлишта по насељима, са отпадом
различитог састава, која је потребно санирати.

Слика 4. Дивља депонија у Сечњу на периферији насеља и у каналу који пролази кроз насеље

3.3.1.11. Рециклажа
На територији општине Сечањ се не врши се рециклирање отпада. Готово 60% отпада које
заврши у кантама за смеће може да буде рециклирано.
Систем рециклирања у високо развијеним европским земљама достиже око 40%, у Јапану
чак до 90%, док у Србији свега 6-8% укупног отпада. Претпоставља се да би и већина
грађана Општине рециклирало отпад када би им то било олакшано, односно када би знали
како и где да га одложе.
Основни разлози за потребу повећаног искоришћавања отпада су:
• сазнање о ограниченим природним ресурсима и потреби рационалног коришћења
онога чиме се располаже;
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• строжи прописи о заштити животне средине отежавају уклањање отпада, па је
неопходно да се рециклажом смањи обим отпада који иде на депонију;
• тешкоће при обезбеђењу локација за нове депоније указују на рециклажу као једну
од могућности смањивања потреба за новим депонијама.

3.3.1.12. Кратак преглед релевантних планских докумената
Заштити животне средине у општини Сечањ се придаје одређени значај, што потврђују у
плански документи који су израђени, усвојени и који се реализују у Општини. Најзначајнији
релевантни документи у овој области су:
1. Локални план управљања отпадом општине Сечањ 2011-2020, и
2. Локални еколошки акциони план 2008-2012. год.
Локални план управљања отпадом општине Сечањ 2011-2020 је плански документ који
детаљно разрађује предметну проблематику. Документ се у основи састоји из следећих
кључних поглавља: Стратегија управљања отпадом, Врсте отпада, Посебни токови отпада, ,
Стратешки оквир и потребне промене, Процена будуће количине отпада, Предлог
организационе структуре система управљања отпадом, План сакупљања отпада и
транспорта, Систем раздвајања и рециклаже отпада, Финансијске могућности општине и
корисника, Укључивање приватног сектора, Развој и имплементација локалног плана и
Финансирање локалног плана. Овај Документ представља одличну основу за
идентификацију релевантних циљева и пројеката у Стратегији.
Локални еколошки акциони план 2008-2012. год.
Локално Еколошки Акциони План је стратешко програмски документ у области заштите
животне средине и процес скупа свих мера које произилазе из методологије ЛЕАП-а и које
је неопходно спровести.
ЛЕАП обухвата следеђе циљеве:
• Побољшати стање животне средине,
• Промовисати јавну еколоску свест и одговорност за проблеме животне средине и
увећати учесце јавности,
• Увећати могућност локалних власти и НВО-а да руководе и спроводе еколошке
проблеме,
• Промовисати сарадњу између грађана, представника локалне власти, НВО-а,
научника, пословних људи,
• Препознати, проценити и утврдити еколошке приоритете за акцију, засноване на
вредностима средине и научним подацима,
• Израдити ЛЕАП који садржи посебне акције за решавање проблема и промовисање
визије заједнице,
• Испунити националне захтеве за израду Еколошког Акционог Плана.
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3.3.2. SWОТ анализа – Животна средина
Радна група РГ 3: Заштита животне средине је у оквиру свог тематског подручја израдила
SWОТ матрицу приказану у наставку.
СНАГЕ
+
+
+
+
+
+
+

„Здраво“ пољопривредно земљиште***
Река Тамиш***
Млади стручни људи***
ЛЕАП 2008-2012**
Непостојање великих загађивача***
Квалитет воде у каналскојх мрежи***
Организовано прикупљање медицинског
отпада**
+ Постојање ЈКП „Сечањ“**
+ Рибњаци (земљиште)**
+ Смањена употреба хемијских средстава у
третирању земљишта**

СЛАБОСТИ
-

Недовољно функционално ЈКП „Сечањ“***
Дивље депоније***
Непостојање канализационе мреже***
Непостојање валидног ЛЕАП-а**
Неедукованост пољопривредноих
произвођача у области заштите**
Лоше стање водоводне мреже**
Непостојање мониторинга (ваздуха, воде,
земљишта)**
Третман сточних гробаља**
Неразвијена свест о значају ЗЖС ***
Непостојање хладњаче за лешеве стоке и
других животиња**
Низак % пошумљености**
Недостатак прихватилишта за напуштене
животиње (псе и мачке)**
Нерешена манипулација амбалажом
пестицида**

ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

 ЕУ интеграције – законодавство***
 Доступни фондови (ЕУ, РС, АПВ,...)***
 Пораст доступности информација у области
ЗЖС***
 Студија оправданости регионалне депоније
за 4 општине (Регионална депонија у
Зрењанину)**
 Тренд коришћења биоматеријала са фарми
свиња**
 Постојећи извори финансирања
пошумљавања**
 Постојеће домаће законодавство**

 Неконтролисана примена агротехничких и
заштитиних мера***
 Неадекватан инспекцијски надзор употребе
средстава у пољопривреди***
 Заразе од незбринутих животиња**
 Рибњаци (птице, комарци,...)**
 Поплаве**
 Суше**

Напомена: симбол „*“ означава „јачину“, односно „важност“ атрибута.
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3.4.

Инфраструктура

3.4.1. Опис тренутне ситуације
3.4.1.1.

Путна мрежа

Саобраћајни положај и саобраћајна повезаност
Општина Сечањ се налази у источном делу Војводине и средњем Банату.
Површина територије коју заузима износи око 523 km2 и по томе је у групи општина
Војводине средње величине.
Својим северним, североисточним и источним делом Општина се граничи са Румунијом, те
припада групи пограничних општина. На северозападној страни општина Сечањ се граничи
са општином Житиште, на западној са једном од најразвијенијих општина Војводине –
Зрењанином, а на југу и југозападу са општином Ковачица и Алибунар, а на југоистоку са
општином Пландиште. Добре саобраћајне везе Општина има са Зрењанином (путни и
железнички саобраћај), као и са општинама на југу (путни и железнички саобраћај преко
Пландишта са Вршцем). Простор општине Сечањ је својим гео-саобраћајним положајем
ексцентричан у односу на основне саобраћајне инфраструктурне коридоре, односно
саобраћајне капацитете највишег хијерархијског нивоа (ауто-пут Е-75).
Друмски саобраћај
Друмски саобраћај је основни вид саобраћаја који омогућава комуникацију овог простора са
окружењем и субрегионима. Основни саобраћајни капацитет овог простора у домену
друмског саобраћаја је државни пут IБ реда бр. 18 Зрењанин-Сечањ–Пландиште-Вршац.
Овај капацитет има дијаметрално пружање кроз општински простор, с тим да својом трасом
пролази и кроз урбани простор насеља. Пролазак транзита кроз насеља ремети мирне
токове унутар насеља и утиче на нарушавање еколошких параметара у оквиру насеља.
Други саобраћајни капацитети су државни путеви другог реда. Ови путни правци су основни
апсорбери свих саобраћајних збивања на овом простору, који кумулишу и дистрибуирају све
саобраћајне токове на овом простору, како у оквиру насеља тако и из атара.
У оквиру простора општине Сечањ постоје и општински путеви. Они чине низ радијалних
праваца који настају из путева вишег нивоа, односно спајају два насеља у оквиру општинског
простора.
У оквиру општине Сечањ постоје и некатегорисани и атарски путеви, који су у функцији
остваривања веза насеља са садржајима у атару- сировинским залеђем. Они су највећим
делом неуређени и неизграђени. Ови путеви су углавном са земљаним коловозом и једним
делом године су непроходни. Осим тога, непостојање отресишта на местима прикључења
на асфалтне путеве за последицу има изношење великих количина блата које представља
опасност за остале учеснике у саобраћају посебно у периодима влажних коловоза.
Кроз општински простор Сечња пролазе саобраћајно важни коридори путног - друмског
саобраћаја:
- државни пут IБ реда бр.18, Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Стража-Бела Црква државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово) као основни капацитет
међунасељског повезивања и повезивања привредно значајних регија;
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-

-

-

државни пут IIА реда бр.129, Каћ-Шајкаш-Тител-Перлез-Ковачица-Сечањ-државна
граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић). Овај пут представља основну везу
са суседним општинама Тител и Ковачица, центра општине са насељем Јаша Томић,
граничним прелазом и Румунијом, као и центра општине са југозападним деловима
општинског простора.
државни пут IIБ реда бр.308, Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина, који има
дијаметрално пружање и основна је веза општинског простора са суседном општином
Житиште;
државни пут IIБ реда бр.309, Крајишник - Јаша Томић. Овај пут представља везу
општинског простора са суседном Румунијом;

На нивоу општине Сечањ егзистира и систем општинских (локалних) путева који међусобно
повезују насеља унутар општине и то:
ОП бр.1:
ОП бр.2:
ОП бр.3:
ОП бр.4:

Л-1. Бока – Шурјан
Л-2. Јарковац – Банатска Дубица
Л-3. Јаша Томић – Бусење
Л-4. Центар Сечањ – жел . станица Сечањ

На простору општине Сечањ постоји и велики број некатегорисаних (атарских) путева који
су у функцији остваривања веза насеља са садржајима у атару - сировинским залеђем.
Табела 29: Државни путеви на територији Војводине који су у непосредној или посредној вези са
Општином
ОЗНАКА
пута

18

Опис путева
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I Б РЕДА
Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна
граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)

129

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II А РЕДА
Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са
Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II Б РЕДА

308

Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина

309

Крајишник - Јаша Томић

Извор: Уредба о категоризацији путева ("Службени гласник РС", број 14/2012)

Железнички саобраћај
Кроз подручје општине Сечањ пролази железничка пруга бр.88 Зрењанин - Зрењанин
Фабрика – Сечањ – Вршац – Бела Црква. Пругом се у овом моменту не одвија путнички
саобраћај, а мале количине робе која се транспортује из ове области, застарела технологија
и опрема основни су разлога због којих се овај облик саобраћаја ретко користи и за превоз
терета.
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Водени саобраћај
Водени саобраћај би требало посматрати са аспекта прерасподеле бруто транспортног рада
у општинским оквирима, уз ангажовање постојећих (и планираних) инфраструктурних
капацитета, како путног-друмског тако и водног саобраћаја (теретно пристаниште у
Јарковцу). Река Тамиш као и канал ДТД су пловни у делу којим протичу кроз општину Сечањ.
Међутим, мале количине робе која се транспортује из ове области због, између осталог,
непостојање адекватне инфраструктуре и опреме неки су од разлога због којих се овај облик
саобраћаја не користи. Локалне власти немају много утицаја по овом питању јер су
водотокови под ингеренцијом Јавног предузећа „Воде Војводине“. Ипак, могу се започети
активности које ће истражити могућности и омогућити коришћење овог, најјефтинијег,
облика транспорта великих количина робе и добара.

3.4.1.2.

Електронска комуникациона инфраструктура

У предходном периоду, изградњом телекомуникационих оптичких кабалова којима су
повезана сва насељена места на територији општине Сечањ и њиховим повезивањем на
аутоматске телефонске централе (АТЦ) обезбеђено је пружања квалитетнијих
телекомуникационих услуга корисницима у свим насељеним местима општине Сечањ.
Поред квалитетнијих услуга фиксне и мобилне телефоније, корисницима су доступани и
разни сервиси као што су: пренос тв сигнала (ИПТВ), брзи интернет (АДСЛ), пренос података
за пословне кориснике итд.
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније у свим насељеним
местима општине Сечањ од стране мобилних оператера, омогућен је рад и доступан је свим
корисницима и овај система телекомуникација.
С обзиром на брз развој електронског комуникационог система, као и услове које буде
диктирала нова технологија развоја система мобилних комуникација, нове локације базних
радио-станица и радио-релејних станица биће одређиване у зависности од потреба свих
врста корисника, а у складу са планском докуметацијом, као и плановима развоја
надлежних оператера, уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката.
На основу напред наведеног може се констатовати да је покривеност и стање
телекомуникационе инфраструктуре на простору општине Сечањ, којом су обухваћени
телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви, примарна и секундарна
мрежа у насељима, већим делом и по квалитету, и по капацитету, на задовољавајућем
нивоу.

3.4.1.3.

Електрификација

Дистрибуцију електричне енергије на територији Општине обавља ЕПС Дистрибуција,
Регионални Центар Електровојводина, Огранак Зрењанин.
Преносну и дистрибутивну мрежу покривају водови у погону по свим напонским нивоима,
четири ТС 110/20 kV, једна ТС 35/10 kV и 108 дистрибутивних трафостаница.
Секундарна (нисконапонска) мрежа непосредно напаја све потрошаче и покрива сва
насељена места.
Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу покривености
простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и
дистрибутивних трафостаница.
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Енергетски трансформатор ТС „Бегејци“ као и одређени број трансформаторских станица
20/0.4 kV и 10/0.4 kV ради са преоптерећењем.
Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом ваздушна. Реконструкција
нисконапонске мреже у насељима је делимично извршена, те ју је потребно у потпуности
довршити.
Надземна електроенергетска мрежа представља потенцијалну опасност, а у атару, ван
насеља представља ограничење приликом изграње других објеката.
Потребно је ревитализовати електроенергетску мрежу и обезбедити двострано напајање у
циљу квалитетног и сигурног снабдевања потрошача електричном енергијом. С тим у вези,
предходних година су започете активности на изградњи новог 20 kV далековода од ТС
110/20 kV „Бегејци“ до Сечња.
Електродистрибутивна мрежа ће се развијати према потреби развоја конзума у насељима
Општине уз планско опремање мреже
Јавна расвета у свим насељеним местима општине Сечањ је обезбеђена светиљкама са
живиним и натријумским сијалицама које су монтиране на електричне стубове.
Из разлога велике потрошње електричне енергије, великих издатака одржавања, као и
недовољног броја сијаличних места у појединим насељима и светлосног учинка постојеће
јавне расвете, општина Сечањ је у мају 2015. год. покренула поступак за избор приватног
партнера за пружање услуге замене и уградње „LED“ светиљки, одржавања и управљања
системом јавне расвете на територији општине Сечањ.

3.4.1.4.

Топлификација и гасификација

Гасовод
Дистрибутер природног гаса за све кориснике на територији општине Сечањ је ЈП
„Србијагас“ Нови Сад.
На територији општине Сечањ изграђени су следећи гасоводи:
- Челични гасовод високог притиска МГ-01, пречника Ф 12 3/4” од Мокрина до
Панчева;
- Челични гасовод високог притиска РГ-01-04, пречника Ф 6 5/8” од МГ-01 до ГМРС
„Сечањ“, са одвојком ПГ-01-04/I пречника Ф 2 1/2” до ГМРС „Циглана“ Сечањ;
- Челични гасовод високог притиска РГ-01-05, пречника Ф 4 1/2” од МГ-01 до МРС
„Бока“;
- Челични гасовод високог притиска РГ 01-15, пречника Ф 2 1/2” од МГ-01 до ГМРС
„Конак“;
- разводни гасовод високог притиска РГ-01-14, пречника Ф 2 1/2” од МГ-01 до ГМРС
„Јарковац“;
- Разводни гасовод за насеље Банатска Дубица;
- Разводни гасовод за насеље Шурјан;
- Разводни гасовод за насеље Сутјетска;
- Разводни гасовод за насеље Неузина;
- Разводни гасовод за насеље Крајишник;
- Разводни гасовод за насеља Јаша Томић и Бусење.
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Изграђене су четири (4) мерно-регулационе станице (МРС) и пет (5) главних
мернорегулационих станица (ГМРС).
Сва насељена места у општини Сечањ су гасификована, а изграђена гасоводна мрежа
представља потенцијал овог простора.
По потреби, постојећа гасоводна мрежа ће се реконструисати ради стабилизације и
безбедног транспорта природног гаса до потрошача (проширивање капацитета и замена
хаварисаних делова гасоводне инфраструктуре).
Постојећа дистрибутивана гасоводна мрежа у насељима ће се проширивати у складу са
захтевима за прикључење нових потрошача природног гаса.

3.4.1.5.

Водоснабдевање

Водовод
Водоснабдевање у свих 11 насеља у општини Сечањ омогућено је преко локалних
водоводних мрежа од стране дистрибутера ЈКП „Сечањ“ из Сечња. Водоводи се снабдевају
водом из дубинских бунара чија се дубина креће оквирно око 100 m, а каптиран је издан
основног водоносног комплекса. Постоји 15 бунара, од којих се 4 не експлоатишу, те ће се у
наредном периоду извршити испитивања у смислу могуће ревитализације или затварања
бунара.
Дужина водоводне мреже у насељима коју одржава ЈКП „Сечањ“ износи: 135 km примарне
мреже и 56 km секундарне мреже. Услугом водоснабдевања је обухваћено 5.509
домаћинстава и 208 правних лица и предузетника. Укупан број активних водомера
(прикључци) је 5.722.
Начин експлоатације и тип водоснабдевања у свим местима је исти. Сва захваћена вода у
сировом стању дистрибуира се потрошачима без пречишћавања изузев дезинфекције
хлором. Процена је да се губици на водоводним мрежама крећу и до 40% углавном због
лоше пројектованих и изведених водовода, оштећених цеви услед спољних утицаја и
старења, као и лошег одржавања и недовољног улагања у водоводе. Такође један од већих
недостатка на водоводима је неисправност секционих затварача па се ради поправке
кварова на мрежи често искључује са снабдевања цела водоводна мрежа уместо улице у
којој је квар. Такође нестанком електричне енергије долази и до прекида снабдевања водом
јер на извориштима не постоји алтернативни начин снабдевања пумпи електричном
енергијом (агрегати). Према тренутном стању капацитет ових постојећих бунара
незадовољава потребе становништва за водом. Овај недостатак се нарочито осећа у летњим
месецима, када се због повећане потрошње а нарочито заливања башти осећа недостатак
воде. Поред овога ту је и чињеница да шест села у општини имају само по један бунар за
снабдевање водом и немају резервни бунар као алтернативу.
Поједини привредни субјекти, имају у оквиру својих комплекса своје сопствене бунаре и
водоводне системе које сами одржавају.
Вода из бунара у општини Сечaњ не одговара стандардима воде за пиће због повећане
концентрације амонијака и гвожђа.
Водоводне цеви су азбест-цементне и у доброј мери дотрајале, те их је у што скорије време
потребно заменити како би се избегли губици и њихова штетност по здравље.
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Даљи развој водоснабдевања развијаће се у досадашњем правцу, уз повећање броја црпних
бушотина на постојећим или новим извориштима, са изградњом појединачних уређаја за
дотеривање квалитета воде по захтеваним критеријумима.
На подручју општине Сечањ потребно је планирати праћење површинских и подземних вода
ради потпунијег увида у квалитет вода и утврђивања потреба за предузимање мера у
зависности од степена угрожености и врсте загађења.
Елиминацију или редукцију појединих параметара из састава воде за пиће, који не
одговарају Правилником утврђеним граничним вредностима, треба спровести путем
објеката и опреме за кондиционирање вода. У садашњем тренутку једине мере
кондиционирања су дезинфекција (активна мера) и испирање мреже (пасивна мера).
Иако се иде на рационализацију потрошње и максималну штедњу подземних ресурса питке
воде, потребно је извршити проширење постојећих изворишта са неколико бунарских
водозахвата због континуалног пропадања извесног броја бунара, а и како би се у насељима
са по једним бунаром остварио потребан резервни капацитет. Ради рационализације
коришћења висококвалитетне воде за пиће и заштите исте од непотребног расипања
потребно је на минималну меру свести губитке на водоводној мрежи. Између осталог, то се
може постићи смањењем број дефеката путем замене и реконструкције застареле
водоводне мреже, увођењем бољег система мерења, едукацијом потрошача и подизањем
нивоа свести.
Обавеза да се рационализује потрошња увођењем процеса рециркулације треба да се уведе
у индустријске капацитете који производе веће количине отпадних вода. Ово би омогућило
вишеструку употребу исте количине воде, штитило би водене ресурсе од загађења, али
такође и од прекомерне експлоатације и исцрпљивања одређених извора.
Обавеза да се рационализује потрошња увођењем процеса рециркулације треба да се уведе
у индустријске капацитете који производе веће количине отпадних вода. Ово би омогућило
вишеструку употребу исте количине воде, штитило би водене ресурсе од загађења, али
такође и од прекомерне експлоатације и исцрпљивања одређених извора.
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3.3.1.1.

Канализација и отпадне воде

Фекална и атмосферска канализација
Канализациона мрежа је у потпуности изграђена само у насељу Сечањ, али како није
завршена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), она још увек није у
функцији. Канализационa мрежa постоји у још 2 насеља Општине (Јаша Томић и Крајишник),
али су мале дужине и покривају само објекте у ужем центру насеља. Отпадне воде се због
неисправних пречистача упуштају у реципијенте без икаквог пречишћавања.
Дужина канализационе мреже у насељима коју одржава ЈКП „Сечањ“ износи: Сечањ: 1,1 km
(74 прикључена домаћинства), Јаша Томић: 1,5 km (62 прикључена домаћинства).
У остали насељима Општине, евакуација отпадних вода се и даље врши преко
индивидуалних септичких јама и упојних бунара, чиме се директно угрожава први издан.
Одвођење атмосферских вода у насељима се одвијати преко отворене каналске мреже која
се улива у најближе реципијенте: водотоке, канале, депресије по ободима насеља.
Канале који су обрасли вегетацијом, запушени и не врше своју функцију, што се негативно
одражава на и онако висок ниво подземних вода, неопходно је прочистити и прокопати.
Постојећа мрежа отворених канала ће се ширити у складу са потребама.
Канализациони системи се морају развијати упоредо са развојем система водоснабдевања.
Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима. Зависно од врсте
и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће
се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном отпадном водом.
Капацитет постројења за прераду отпадних вода мора бити усклађен са демографским
растом и планираним повећањем индустријских капацитета, што је неопходно анализирати
и документовати одговарајућом студијом.
Изливи атмосферских и пречишћених вода у мелиорационе канале морају бити изведени на
одговарајући начин да би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина
канала.

3.3.1.2.

Кратак преглед релевантних планских докумената

У решавању релевантне проблематике израђена су следећа планска документа:
1. Просторни план општине Сечањ (''Службени лист општине Сечањ'', бр.8/2013);
2. Генерални план Сечња (''Службени лист општине Сечањ'', бр.6/2005)
Просторни план општине Сечањ из 2013. год. представља развојно-стратешки плански
документ за подручје општине Сечањ. Основне поставке и упоришта Документа су:
• Подручје Општине је погранично, недовољно развијено и депопулационо, са
следећим специфичним наменама од значаја за утврђивање планских решења:
пољопривредно-ратарско, са наглашеним уделом развоја рибарства. Неадекватна
инфраструктурна изграђеност и осавремењеност и у извесној мери деградираност
животне средине.
• Подручје Општине има значајне развојне потенцијале у области природних ресурса
које чине, пре свега, квалитетно земљиште погодно за пољопривредну производњу.
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•

Упоришта равномернијег развоја су изградња локалне и регионалне инфраструктуре
и уређење простора за развој профитабилних привредних комплекса; побољшање
саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености простора.

Овај Документ је један од кључних инструмената за реализацију идеје о одрживом развоју
територије општине Сечањ, и у њему су дефинисана основна решења, смернице, политике и
правила заштите, уређења, коришћења и развоја територије Општине, коришћење основних
ресурса и вредности који се на њој налазе.
Плански део Документа се састоји из 2 целине и то:
1. Планска решења просторног развоја, са следећим деловима:
•

Опис и одређење намена простора,

•

Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса,

•

Просторни развој, дистрибуција становништва и мрежа насеља и јавних
служби,

•

Просторни развој и дистрибуција привредних делатности,

•

Просторни развој туризма, организација и уређење туристичких и
рекреативних простора,

•

Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних
повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама

система

и

Пропозиције заштите животне средине, предела, природних добара,
културних добара, одбране земље и заштита од елементарних
непогода,
2. Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе, са следећим
деловима:
•

•

Правила уређења,

•

Правила грађења, и

•

Имплементација.

Поред своје усклађености са домаћим законодавством, овај Документ је усклађен и са
стратешким опредељењима исказаним у докумнетима Владе Републике Србије, Владе
Аутономне покрајине Војводине и међународних конвенција. Сасвим сигурно је да овај
документ представља добру основу за дефинисање развојних приоритета и циљева ове
Стартегије, и да може бити добра основа за идентификацију пројеката у њеном Акционом
плану.
Генерални план Сечња из 2005.године је документ рађен за период до 2015. год. Документ
представља основ за утврђивање дугорочне пројекције развоја и просторне организације
насеља, заштита и уређење наменског коришћења простора, као и стварање услова за
регулацију и уређење насеља.
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3.3.2. SWОТ анализа – Инфраструктура
Радна група РГ 4: Развој инфраструктуре је у оквиру свог тематског подручја израдила SWОТ
матрицу приказану у наставку.
СНАГЕ
+ Међународни гранични прелаз са
Румунијом у Јаши Томић***
+ Развијена путна мрежа**
+ Добро стање локалних путева**
+ Развијена водоводна мрежа и објекти**
+ Развијена каналска мрежа (ДТД и атарске
мреже)**
+ Развијена електрична мрежа и трафо
станице**
+ Развијена телекомуникациона мрежа
(фиксна, мобилна)**
+ Добра покривеност Интернет мрежом
(АДСЛ, Wи-Фи)**
+ Развијена гасна мрежа са објектима
(бушотине и гасне станице)**
+ Постојање ЈКП**
+ Објекти: Дом здравља и амбуланте у
насељеним местима, обданишта, школе,
спортски терени,...

СЛАБОСТИ
-

-

-

ШАНСЕ





Близина ЕУ – граница** *
ЕУ фондови**
Републички и покрајински фондови**
Едукација становништва на сакупљању
секундарних сировина*

Непостојање канализационе мреже
(проблемими са септичким јамама и
висином подземних вода)***
Лош квалитет пијаће воде (изворишта)**
Постојање дивљих депонија***
Стање регионалног пута**
Недовољно финансијских средстава за
одржавање објеката институција (МЗ,
домови културе, школе,...)**
Неодржавање спортских терена*
Лоша јавна расвета*
Лоша енергетска ефикасност објеката
(кровови, фасаде, столарија,...)*

ПРЕТЊЕ
 Светска економска криза***
 Политички утицај и политичке промене**
 Нестимулативна законска регулатива у
области изградње*
 Поплаве*

Напомена: симбол „*“ означава „јачину“, односно „важност“ атрибута.
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4. ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА
Након спроведених секторских анализа фактора који утичу на одрживи развој општине
Сечањ, Стратешки Савет Општине Селањ је на основу дискусија базираних на аргументима
побројаним у опису постојећег стања у Општини у све четри посматране области области
(Економски развој; Друштвене делатности; Животна средина и Инфраструктура) пажљиво
извршио интеграцију и агрегацију идентификованих фактора и дошао до консензуса око
кључних фактора и стратешких усмерења развоја.
Секторске анализе фактора развоја су такође послужиле код идентификовања стратешких
циљева сваког секторског приоритета, док је интегрална анализа послужила као основа за
правилно одређивање стратешких усмерења развоја Општине, односно за одабир
приоритета одрживог развоја општине Сечањ у планираном периоду.
Оба нивоа анализе послужиће и као основа за евентуалне ситуационе анализе током фазе
имплементације Стратегије, када се буду детаљно разматрали, припремали и реализовали
конкретни појединачни пројекти у свим секторима.
У наставку је приказана Интегрална SWОТ матрица у коју су унешени фактори развоја
препознати у секторским анализама, као и фактори формулисани на начин да представљају
интеграцију или агрегацију појединачних фактора из секторских анализа.
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Табела 30: Интегрална SWОТ матрица
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

+ Гранични прелаз Јаша Томић (СРБ-РО)***
+ „Здраво“ пољопривредно земљиште (око
48 901,07 ha)***
+ Мултинационална средина***
+ Високообразовани кадрови (образовање,
здравство, социјална заштита, спорт,...)***
+ Пољопривредна производња***
+ Рибњаци (око 3.500 ha)***
+ Установе и објекти: Дом здравља и
амбуланте у насељеним местима, Центар за
социјални рад. обданишта, школе, спортски
терени,...***
+ Непостојање великих загађивача***
+ Река Тамиш (Тамишки цвет,...)**
+ Развијена водна мрежа (реке и канали)**
+ Инфраструктурна покривеност (путеви,
гасна, електро и водоводна мрежа)**
+ Добра покривеност Интернет мрежом
(АДСЛ, Wи-Фи)**
+ Ловишта**
+ Искуство радне снаге (пољопривреда,
прехрамбена и металска индустрија)**
+ Хотел Црвени цвет**
+ Туристичка организација општине Сечањ**
+ КУД-ови (традиција)**
+ Препознатљиве манифестације*
+ Организовано прикупљање медицинског
отпада**
+ Постојање ЈКП „Сечањ“**
+ Смањена употреба хемијских средстава у
третирању земљишта**
+ Удружења предузетника и
пољопривредника*
+ Дворац и шума у Конаку*

- Неадекватна структура пољопривредне
производње***
- Неразвијена привреда***
- Скроман општински буџет ***
- Непостојање хладњача и сушара за воће и
поврће***
- Недовољно стручног кадра***
- Неедукованост пољопривредника***
- Велики % незапослених***
- Слабо развијена друштвена свест у свим
сферама***
- Непостојање канализационе мреже
(проблемими са септичким јамама и
висином подземних вода)***
- Тешња повезаност удружења и Општине**
- Мали број туристичких делатника**
- Слабо развијен НВО сектор**
- Недостатак јавног превоза**
- Непостојање ваннаставних активности за
ученике**
- Лоша финансијска ситуација становништва**
- Рано напуштање школског система
маргинализованих група**
- Неадекватна опремљеност у образовним и
установама културе**
- Недовољно функционално ЈКП „Сечањ“***
- Лоше стање водоводне мреже**
- Лош квалитет пијаће воде (изворишта)**
- Непостојање мониторинга (ваздуха, воде,
земљишта)**
- Лош третман сточних гробаља**
- Неразвијена свест о значају ЗЖС **
- Неискоришћеност туристичких потенцијала**
- Низак % пошумљености**
- Недостатак прихватилишта за напуштене
животиње (псе и мачке)**
- Нерешена манипулација амбалажом
пестицида**
- Велики број издржаваних лица**
- Постојање дивљих депонија**
- Лоша јавна расвета*
- Незаинтересованост предузетника за
едукацију**
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Табела 30 (наставак): Интегрална SWОТ матрица
ШАНСЕ
 Погодни услови за развој пољопривреде
(земљиште, клима,...)***
 Прекогранична сарадња са Румунијом***
 Доступност различитих фондова (ЕУ, РС
АПВ,...)***
 ЕУ интеграције – законодавство***
 Постојање ЛАГ-а**
 Тренд развоја ловног и риболовног
туризма**
 Река Тамиш**
 Братски градови/општине**
 Познати Сечањци у расејању**
 Постојеће домаће законодавство у сфери
ЗЖС**
 Студија оправданости регионалне депоније
за 4 општине (Регионална депонија у
Зрењанину)**
 Тренд коришћења биоматеријала са фарми
свиња**

ПРЕТЊЕ
 Економски амбијент у држави – правна ***
 Непостојање јасне државне политике за
развој сектора пољопривреде***
 Правна несигурност***
 Депопулација Општине***
 Старосна структура у Општини**
 Пад стандарда грађана***
 Река Тамиш (деструктивни улаз,...)**
 Недостатак средстава за пројекте (на вишим
нивоима)**
 Корупција у друштву**
 Неадекватан инспекцијски надзор употребе
средстава у пољопривреди***
 Заразе од незбринутих животиња**
 Природне непогоде (поплаве, суше,...)**
 Рибњаци (птице, комарци,...)**
 Политички утицај и политичке промене**
 Климатске промене*

Напомена: симбол „*“ означава „јачину“, односно „важност“ атрибута.
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4.1 Кључни фактори успеха
Кључни фактори успеха, односно просперитета општине Сечањ идентификовани из
претходно израђене Интегралне СWОТ матрице су:
1. Успостављање локалног консензуса по развојним питањима;
2. Даљи развој пољопривредне производње, са акцентом на прераду
пољопривредних производа;
3. Заустављање негативних демографских трендова, и
4. Стављање у функцију расположивих ресурса за развој лова и риболова.

У избору најбоље стратегије могућа су 4 приступа, и то:
1. Стратегија базирана на повезаности снага и шанси (СО), када се користе унутрашње
снаге да би се искористиле шансе из окружења.
2. Стратегија базирана на повезаности снага и претњи (СТ), када се користе унутрашње
снаге да би се неутрализовале или минимизирале спољашње претње.
3. Стратегија базирана на повезаности слабости и шанси (WО), када се тежи
превазилажењу унутрашњих слабости користећи шансе из окружења.
4. Стратегија базирана на повезаности слабости и претњи (WТ), када се настоје
минимизирати унутрашње слабости и избећи спољшње претње.

Примењеном матрицом међусобне повезаности појединих елемената интегралне СWОТ
анализе дошло се до потенцијалних стратешких усмерења развоја општине Сечањ у периоду
до 2020. год. Међу њима, посебну пажњу заслужују они који се базирају на реалним
претпоставкама, односно, онима која су произишла из комбиновања снага којима
располаже Општина и шансама које јој нуди окружење.
У наставку су приказана следећа стратешка усмерења за конкретне случајеве:
•

•

•

Стратешка усмерења произашла из повезаности снага и шанси
•

Повећање промета роба и људи на граничном прелазу Јаша Томић;

•

Даљи развој
производима;

•

Унапређење стања животне средине.

пољопривреде

и

„додавање

вредности“

пољопривредним

Стратешка усмерења произашла из повезаности снага и претњи
•

Успостављање механизама за задржавање и привлачење младих и образованих
људи;

•

Афирмација предузетништва и самозапошљавања;

•

Јачање туристичке понуде уз афирмацију ловних и риболовних подручја.

Стратешка усмерења произашла из повезаности слабости и шанси
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•

•

Већа брига око одржавања постојеће инфраструктуре;

•

Афирмација НВО сектора и друштвеног активизма уопште;

•

Увођење мониторинга ваздуха, воде и земљишта;

•

Подизање квалитета воде за пиће.

Стратешка усмерења произашла из повезаности слабости и претњи
•

Афирмација неформалних
предузетника и грађанства;

видова

•

Унапређење рада инспекцијских служби и сарадња са службама на вишим
нивоима.
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образовања

код

пољопривредника,

5. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
На основу спроведених анализа, у овом делу стратешког документа постављени су основни
елементи Стратегије:
• Визија;
• Приоритети;
• Општи циљеви, и
• Посебни циљеви.
Са становишта природних услова, општина Сечањ поседује релативно ограничене
потенцијале за развој. Свакако да је пољопривредно земљиште једно од потенцијала којима
располаже Општина. Ово је нарочито важно због стања у којем се оно налази, где је у
одсуству значајнијих индустријских загађивача, пољопривредно земљиште поприлично
сачувано. У прилог коришћења овог потенцијала иде и чињеница да је на територији
Општина развијена водна мрежа (река, речице и канали) који погодују како пољопривреди,
тако и развоју рибњака и риболова. Поред овога, мултиетничност Општине би могла да се
искористи како у организовању различитих манифестација, али и у ширењу гастрономске
понуде у Општини. Акцентирајући ове потенцијале, у комбинацији са људским ресурсима
који имају искуства у пољпривреди, али и у металском сектору, који је последњих деценија
девастиран, како у Општини, тако и у читавој земљи, општина Сечањ би могла да покрене
сопствени економски, али и друштвени развој.
На превазилажењу негативних трендова и покретању просперитета, могуће је искористити
следеће компаративне предности општине Сечањ:
 Постојање релативно великих површина „здравог“ пољопривредног земљишта;
 Постојање значајних ловних и риболовних површина (ловишта, рибњаци, река,
речице, канали);
 Неговање мултикултуралности, кроз бројне манифестације које се одржавају током
године у насељеним местима Општине, уз промоцију гастрономске понуде;
 Квалификовани људски ресурси у пољопривреди и металској индустрији.

5.1.

Дефинисање визије

Из свега до сада приказаног и приложеног у овом документу дефинисана је ВИЗИЈА развоја
општине Сечањ, до 2020. године:

Општина Сечањ је погранична општина са јаком пољопривредном базом,
очуваном животном средином и познатим ловним и риболовним
подручјима, у коју домаћи и страни туристи радо долазе како због
препознатљивих манифестација, тако и због специфичне гастрономске
понуде.
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5.2 Дефинисање приоритета, стратешких циљева и програма развоја
Табела 31: Однос приоритета, општих и посебних циљева
Приоритети

Општи циљеви

Посебни циљеви

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА НОЋЕЊА ТУРИСТА
ЗА 30% ДО 2020. ГОД.
ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА СТАНОВНИШТВА
СА ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА 20% ДО
2020. ГОД.

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У
СФЕРИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОЧУВАНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

СМАЊЕЊЕ БРОЈА ДИВЉИХ
СМЕТЛИШТА ЗА 90% ДО 2020. ГОД.

ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
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Повећање економске ефикасности у
биљној производњи
Повећање тражње за туристичким
производима Општине
Развој супра и инфраструктуре у
туризму
Стварање услова за останак младих и
образованих
Изградња, адаптација и опремање
институција
Развој услуга и активности у сфери
друштвене делатности

Унапређење хемијске и
бактериолошке исправности пијаће
воде
Санација деградираних површина
Управљање отпадом
Едукација становништва
Комплетирање П-Т документације за
недостајуће инфратруктурне
пројекте
Изградња нове и одржавање
постојеће путне инфраструктуре
Адаптација постојећих објеката
Перманентно одржавање
инфратруктуре у домену
комуиналних делатности

Слика 5. Графички приказ приоритета, стратешких циљева и програма
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6. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план Стратегије приказан на овом месту треба да послужи као основа за израду годишњих оперативних планова с циљем
успешне реализације ове Стратегије.
Акциони план обухвата:
 4 приоритета,
 9 стратешких циљева,
 17 програма, и
 49 идентификованих пројеката.
Пројекти идентификовани у Акционом плану су укупне вредности 2.016.140.000 РСД, од чега је удео Општине процењен на 18,55%,
што у укупном износу чини 374.090.000 РСД.
Напомене:
• Због финансијских и уопштено економских утицаја, како на глобалном, тако и на националном нивоу, нека предвиђања по
питању утицаја Стратегије на релевантне индикаторе се не могу дати довољно прецизно, али се очекује да ће се одређена
побољшања ипак остварити, у складу са укупном ситуацијом.
•

У колони “Износ и извор финансирања”:
o „Износ” представља процењену вредност пројеката/активности изражених у РСД – права вредност пројеката/активности
ће бити прецизније одређена тек када се сваки конкретни пројекат/активност детаљно разради.
o „Извор финансирања“ представља допринос могућих финансијера за подршку имплементацији пројеката.
o Процењена вредност неких пројеката је дата на основу курса 1 EUR = 130 РСД

•

У колонама „Пројекат/Активност(и)“, „Партнери“, „Временски оквир“, као и „Индикатори“, такође су дате оквирне
вредности/називи, а прецизније ће бити одређени када се конкретни пројекти/активности детаљно разраде.

•

Ради обезбеђења што бржег и ефикаснијег почетка имплементације Стратегије и мотивације партнера за чвршћу сарадњу од
идентификованих пројеката у Акционом плану, одабрано је ТОП 10 пројеката који имају велики значај за поједине приоритете
уз најмање баријера за њихову реализацију. Ови пројекти су детаљније описани у посебном прилогу.
Пројекти из овог акционог плана ће бити усклађени са Законом о заштити животне средине.

•
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Степен приоритета
(висок)

1 . ПРИОРИТЕТ: Економски развој
1.1. Стратешки циљ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
1.1.1 Програм: Повећање економске ефикасности у биљној производњи
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
200.000.000 РСД

1.1.1.1.

Инфра структурно опремање
радне зоне Северо-Запад у
Сечњу

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2016 – 2020.

180.000.000 РСД
донатори и
20.000.000 РСД ЛС
17.000.000 РСД

1.1.1.2.

Елетрификација црпне станице
Повртар

ЈВП Воде Војводине, Средњни
Банат доо., Влада РС, Влада
АПВ, ЕУ и ЛС

2016-2020

12.000.000 РСД
донатори и
5.000.000 РСД ЛС
4.000.000 РСД

1.1.1.3.

Набавка мобилних агрегата за
ободне канале Ћупина и Ринда

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ, ЛС и ,
Средњни Банат доо

2016-2020

1.1.1.4.

Комасација пољопривредног
земљишта у КО Банатска
Дубица

Влада РС, Влада АПВ, РГЗ СКН
Сечањ, МЗ Банатска ДУбица,
власници пољопривредних
парцела и ЛС

2016-2020

1.1.1.5.

Радионице за младе
пољопривреднике из области
стандарда у биљној
производњи

РС, АПВ, пољопривредна
стручна служба,
пољопривредна школа и ЛС

Индикатори

Статус

• 10 прикључака на
канализациону мрежу
• 10 прикључака на
водоводну мрежу
• 54 ha уређене зоне

Израђен је главни
пројекат за
канализациону мрежу
и ППО, и пројекат
водоводне мреже

• 1,5 km електро вода

П-Т документација

• 2 агрегата
• 4000 ha
3.000.000 РСД
пољопривредног
донатори и
земљишта покривено
1.000.000 РСД ЛС
агрегатима
120.000.000 РСД • Листови
непокретности
100.000.000 РСД • Број парцела
донатори и
обухваћен поступком
20.000.000 РСД ЛС
комасације
• 2.400 ha
пољопривредног
земљишта

Идеја

Идеја

500.000 РСД
2016 – 2020.
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300.000 РСД донатори
и
200.000 РСД ЛС

• 8 радионица
• 400 учесника

Идејна фаза

1.1.2 Програм: Унапређење економске ефикасности у сточарској производњи
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
600.000 РСД

1.1.2.1.

Организавање радионица ради
промоције IPARD фондова

РС, АПВ и ЛС

2016 – 2018.

300.000 РСД донатори,
и
300.000 РСД ЛС
600.000 РСД

1.1.2.2.

Организовање
обука
за
кориснике средстава из IPARD
фондова

РС, АПВ и ЛС

2016 – 2018.

300.000 РСД донатори,
и
300.000 РСД ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
3.000.000 РСД

2016 – 2017.

2.700.000 РСД
донатори и
300.000 РСД ЛС

Индикатори
• 10 радионица
• Мин. 100 учесника на
радионицима,
представници ПГ и
МСП
• 10 радионица
• Мин. 100 учесника на
радионицима,
представници ПГ и
МСП

Статус

Идејна фаза

Идејна фаза

1.1.3 Програм: Унапређење складишних капацитета
Број
(шифра)

1.1.3.1.

Пројекат/Активност(и)
Израда студије оправданости
за врсте и капацитете
складишта

Партнери

РС, АПВ и ЛС

Индикатори

• Израђена студија
оправданости

Статус

Идејна фаза

1.2. Стратешки циљ: ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 20% ДО 2020. ГОД.
1.2.1 Програм: Подизање предузетничког духа и подстицање старт уп предузећа/радњи
Број
(шифра)

1.2.1.1.

Пројекат/Активност(и)

Основне обуке и радионице за
будуће предузетнике

Партнери

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

Временски
оквир

2016 – 2020.
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Износ и извор
финансирања
2.000.000 РСД
1.500.000 РСД
донатори и
500.000 РСД ЛС

Индикатори
• 80 полазника на
обукама и
радионицама
• 20 ново регистрованих
радњи
• 10 новорегистрованих
МСП

Статус

Идејна фаза

1.3. Стратешки циљ: ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА НОЋЕЊА ТУРИСТА ЗА 30% ДО 2020. ГОД.
1.3.1 Програм: Повећање тражње за туристичким производима Општине
Број
(шифра)

1.3.1.1.

1.3.1.2.

Пројекат/Активност(и)

Субвенције
туристичким
домаћинствима

Инфо центар општине

Партнери

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

.Влада АПВ, и ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
2.000.000 РСД

2016 – 2020.

1.800.000 РСД донатори
и
200.000 РСД ЛС
150.000 РСД

2016-2017

150.000 РСД

Индикатори

Статус

• 10 домаћинстава

Идеја

•
•
•
•

Додељена локација
4000 флајера
Мајце
Шоље

Пројекат у току

1.3.2 Програм: Развој супра и инфраструктуре у туризму
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
10.000.000 РСД

2016 – 2020.

8.000.000 РСД донатори
и
2.000.000 РСД ЛС
8.000.000 РСД
6.000.000 РСД донатори
и
2.000.000 РСД ЛС.
1.000.000 РСД

1.3.2.1.

Изградња кампа на Тамишу у
Сечњу

Влада РС, Влада АПВ, ТО,
ЕУ и ЛС

1.3.2.2.

Уређење плажа у општини
Сечањ

Влада РС, Влада АПВ,ТО, ЕУ
и ЛС

2016-2020

1.3.2.3.

Постављање туристичке
сигнализације

Влада РС, Влада АПВ, ТО,
ЕУ и ЛС

2016-2020

1.3.2.4.

Инфраструктурно опремање
риболовног центра Крајишник

Влада РС, Влада АПВ, ТО,
ЕУ и ЛС

2016-2020
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900.000 РСД донатори и
100.000 РСД ЛС
95.000.000 РСД
90.000.000 РСД донатори
и
5.000.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

• 10 камп кућица од
дрвета
• 1 ha површине сређено

Пројекат у припреми

• 2 ha површине сређено

Идеја

• 30 туристичких
информационих табли
постављено

Идеја

• Изграђено језеро за
спортки риболов и
пратећи садржају

У току

Степен приоритета
(висок)

2 . ПРИОРИТЕТ: Друштвени развој
2.1. Стратешки циљ: ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА СТАНОВНИШТВА СА ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА 20% ДО 2020. ГОД.

2.1.1 Програм: Стварање услова за останак младих и образованих
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

развоја

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
1.000.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016 – 2018.

Партнери

Индикатори

Статус

800.000 РСД донатори
и
200.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

• 1 стратешки план

Идеја

2.1.1.1.

Израда стратегије
социјалне заштите

2.1.1.2.

Локални еколошки акциони план

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016 – 2018.

800.000 РСД донатори
и
200.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

• 1 стратешки план

Идеја

2.1.1.3.

Израда руралне стратегије
развоја општине Сечањ

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016 – 2018.

• 1 стратешки план

Идеја

2.1.1.4.

Субвенционисање
пољопривредника

800.000 РСД донатори
и
200.000 РСД ЛС
4.000.000.РСД

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016-2020

• 20 субвенција

Идеја

младих

4.000.000 РСД ЛС
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2.2. Стратешки циљ: ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У СФЕРИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
2.2.1 Програм: Изградња, адаптација и опремање институција
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
8.000.000 РСД

2.2.1.1.

Адаптација Дома Културе у
Сечњу

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2017 – 2020.

6.000.000 РСД
донатори и
2.000.000 РСД ЛС
6.000.000 РСД

2.2.1.2.

Набавка Реанимобила за
потребе општине Сечањ

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2015-2017

5.000.000 РСД
донатори и
1.000.000 РСД ЛС
8.000.000 РСД

2.2.1.3.

Повећање енергетске
ефикасности у објектима јавне
намене- Дом здравља Сечањ

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2.2.1.4.

Реконструкција система
грејања и довод природног гаса
дому здравља у Сечњу

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

6.000.000 РСД
донатори и
2.000.000 РСД ЛС
6.000.000 РСД
2016-2018

5.000.000 РСД
донатори и
1.000.000 РСД ЛС
95.000.000 РСД

2.2.1.5.

Завршетак спортске хале у
Сечњу

Влада РС, Влада АПВ, ОШ
''Алекса Шантић'' Сечањ и ЛС

2016-2020

80.000.000 РСД
донатори и
15.000.000 РСД ЛС
30.000.000 РСД

2.2.1.6.

Модернизација и опремање
Јавних Предузећа- ЈКП ''Сечањ''

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2016-2018

20.000.000 РСД
донатори и
10.000.000 РСД ЛС
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Индикатори

Статус

2

• 200 m адаптирано
2
• 1.500 m приведено
намени
• Повећан изложбени
простор за 30%
• 1 комплетно опремљен
реанимобил
• 12.000 становника општине

Идејни пројекат

Припремљен
пројекат

2

• 2.400 m простора
адаптирано у складу са
прописима енергетске
ефикасности

П-Т документација
Енергетски пасош

• 1 котларница изграђена
• Обезбеђен самосталан и
независтан систем грејања

Припремљена П-Т
документација

• Изграђен објекат укупне
2
површине 3.513 m
• Број гледалаца: у
зависности од врсте
догађаја од 1.700 до 2.600
• Булдожер, Скип багер
ровокопач, Цистерна,
Камион кипер, Вибронабијач, опрема за 15
радника за рад на терену

У току

Идеја

2.2.2 Програм: Развој услуга и активности у сфери друштвене делатности
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
10.000.000 РСД

2.2.2.1.

Успостављање сталне услуге
помоћ у кући на локалном нивоу
за одрасла хронично оболела и
стара лица

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016– 2020.

8.000.000 РСД
донатори и
2.000.000 РСД ЛС
8.000.000 РСД

2.2.2.2.

Помоћ у кући за децу са
сметњама у развоју

.Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

.2016– 2020.

7.000.000 РСД
донатори и
1.000.000 РСД ЛС.
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Индикатори

Статус

• 90 корисника
• 19 пружалаца помоћи

Пројекат у току

• 20 корисника
• 5 пружалаца помоћи

Пројекат у току

Степен приоритета
(висок)

3 . ПРИОРИТЕТ: Заштита животне средине
3.1. Стратешки циљ: ОЧУВАНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
3.1.1 Програм: Унапређење хемијске и бактериолошке исправности пијаће воде
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

3.1.1.1.

Изградња изворишта
водоснабдевања у Сутјесци

Влада РС, Влада АПВ, ЈКП, МЗ
Сутјеска и ЛС

3.1.1.2.

Реконструкција водоводне
мреже у насељеним местима
општине Сечањ

3.1.1.3

Изградња нових водозахвата у
насељеним местима Сечањ,
Јаша Томић, Крајишник, Неузина
и Шурјан

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
7.000.000 РСД

2015 – 2020.

6.000.000 РСД
донатори и
1.000.000 РСД ЛС
535.000.000 РСД

АПВ, ЈКП „Сечањ“' и ЛС

2016-2018.

Влада РС, Влада АПВ, ЈКП,
Месне заједнице, ЈКП
''Сечањ'' и ЛС

2016-2018

450.000.000 РСД
донатори и
85.000.000 РСД ЛС
30.000.000 РСД
27.000.000 РСД
донатори и
3.000.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

• 16 l/s (капацитет
бунара)
• 250 прикључака
• 400 домаћинстава

Пројектно техничка
документација , треба
да се усклади са
новим законом

• 13,38 km цементазбестних цеви
замењено

.Постојеће
стање
водовода,
припремљен пројекат

• Изграђено 5 нових
водозахвата

Идеја

3.1.2 Програм: Санација деградираних површина
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
20.000.000 РСД

3.1.2.1.

Рекултивација депоније у Сечњу

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ, ЈКП
„Сечањ“ и ЛС

2016 – 2020.

18.000.000 РСД
донатори и
2.000.000 РСД ЛС
5.000.000 РСД

3.1.2.2.

Измуљавање одводних канала
Ринда и Ћупина у Сечњу

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016 – 2020.

4.000.000 РСД
донатори и
1.000.000 РСД ЛС.
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Индикатори

• 1,6 ha површине
рекултивисано

• 4 km дужине канала
сређено

Статус

П-Т документација

Идеја

3.2. Стратешки циљ: СМАЊЕЊЕ БРОЈА ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА

ЗА 90% ДО 2020. ГОД.

3.2.1 Програм: Управљање отпадом
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
100.000.000 РСД

2015 – 2020.

90.000.000 РСД
донатори и
10.000.000 РСД ЛС
200.000.000 РСД

3.2.1.1.

Систем за пречишћавање
отпадних вода у Сечњу

3.2.1.2.

Изградња канализационе
мреже и пречистача отпадних
вода у Крајишнику

3.2.1.3.

Изградња канализационе
мреже и пречистача отпадних
вода у Сутјесци

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2016-2020

162.000.000 РСД
донатори и
18.000.000 РСД ЛС.
50.000.000 РСД

3.2.1.4.

Рециклажно двориште у склопу
Регионалне депоније

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2016-2020

45.000.000 РСД
донатори и
5.000.000 РСД ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
90.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2016-2020

180.000.000 РСД
донатори и
20.000.000 РСД ЛС.
180.000.000 РСД

Индикатори
• 1 пречистач отпадних
вода

Статус

Започета инвестиција

• 18 km канализационе
мреже
• 1 пречистач
• 6 црпних станица

П-Т документација

• 16 km канализационе
мреже
• 1 пречистач
• 5 црпних станица

П-Т документација

Идеја

2

• m
3
• m

3.2.2 Програм: Едукација становништва
Број
(шифра)
3.2.2.1.

Пројекат/Активност(и)
Едукација
заинтересованих
лица
за
регистровање
туристичког домаћинства

Партнери
Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2016
90.000 РСД ЛС
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Индикатори
• 30 људи едуковано
• Дводевни семинар
• Менторски рад

Статус
Пројекат у току

Степен приоритета
(висок)

4 . ПРИОРИТЕТ: Развој инфраструктуре
4.1. Стратешки циљ: ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.1 Програм: Комплетирање П-Т документације за недостајуће инфраструктурне пројекте
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
1.000.000 РСД

4.1.1.1.

П-Т документација запојачано
одржавање локалног пута
Крајишник Сечањ

Влада АПВ и ЛС

2016 – 2017.

200.000 РСД донатори
и
800.000 РСД ЛС
2.000.000 РСД

4.1.1.2.

П-Т документација за гранични
прелаз Јаша Томић

Влада АПВ и ЛС

2016-2017

4.1.1.3.

Планска документација за
изградњу аеродрома за
пољопривредно и спортско
ваздухопловство

400.000 РСД донатори
и
1.600.000 РСД ЛС
2.500.000 РСД

Влада АПВ и ЛС

2015-2017

4.1.1.4.

Израда елабората о
одржавању атарских путева и
изградње путева за отресање
пнеуматика пре изласка на
главне путеве на територији
општина

300.000 РСД донатори
и
2.200.000 РСД ЛС
500.000 РСД

ЛС

2016-2017

4.1.1.5.

Усклађивање Пројекта
детаљних хидрогеолошких
истраживања на територији
општине Сечањ са новом
законском регулативом и
израда Елабората санитарне
заштите и Елабората о стању
резерви подземних вода

500.000 РСД ЛС

5.000.000 РСД

Влада АПВ, ЈКП и ЛС

2016-2020
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3.000.000 РСД
донатори и
2.000.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

• Припремљена ПТ
документација

Идеја

• Припремљена ПТ
документација

Идеја

• Припремљена планска
документација

У току

• Израђен елаборат

идеја

• Усклађен Пројекат
детаљних
хидрогеолошких
истраживања на
територији општине
Сечањ
• Израђен Елаборат
санитарне заштите
• Израђен Елабората о

Пројекат у току

стању резерви
подземних вода
600.000 РСД

4.1.1.6.

Израда пројектне
документације за обнову СП
Парк Дворца у Конаку

Влада АПВ и ЛС

2016-2017

4.1.1.7.

Израда Студије изводљивости
за ревитализацију пруге Сечањ
- Темишвар

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

2017-2020

450.000 РСД донатори
150.000 РСД ЛС
10.000.000 РСД
8.000.000 РСД
донатори и
2.000.000 РСД ЛС

• Припремљена ПТ
документација

Идеја

• Израђена Студија
Изводљивости

Идеја

Индикатори

Статус

4.1.2 Програм: Изградња нове и одржавање постојеће путне инфраструктуре
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

4.1.2.1.

Изградња
локалног
Крајишник – Сечањ

пута

4.1.2.2.

Проширење пута за потребе
теретног саобраћаја на
државној граници

4.1.2.3.

Изградња путева за отресање
пнеуматика пре изласка на
главне путеве

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
20.000.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016 – 2020.

2.000.000 РСД
донатори и
18.000.000 РСД ЛС
120.000.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016-2020

90.000.000 РСД
донатори и
30.000.000 РСД ЛС
20.000.000 РСД

Партнери

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС

2016-2020
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5.000.000 РСД
Донатори и
15.000.000 РСД ЛС

• 8 km пута изграђено

Идејно решење

• 300 m пута
2
• 800 m надстрешнице
• 10 стубова за расвету

Идејно решење

• Изграђена отресишта у
атару на свим
прилазима главних
путева

Идеја

4.2. Стратешки циљ: ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.2.1 Програм: Адаптација постојећих објеката
Број
(шифра)

4.2.1.1.

Пројекат/Активност(и)

Адаптација Центра за
социјални рад општине Сечањ

Партнери

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
5.000.000 РСД

2017 – 2020.

4.500.000 РСД
донатори и
500.000 РСД ЛС

Индикатори

2

• 250 m адаптирано

Статус

Постоји пројектна
документација

4.2.2 Програм: Перманентно одржавање инфраструктуре у домену комуналних делатности
Број
(шифра)

4.2.2.1.

Пројекат/Активност(и)
Пројекат јавно-приватног
партнерства ''Замена
постојећих светиљки јавне
расвете штедљивим ''ЛЕД''
светиљкама у зони улица,
паркова, шеталишта, на
јавним површинама, спољашне
декоративне расвете јавних
зграда и споменика у насељима
општине Сечањ''

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
60.600.000 РСД
60.600.000 РСД ЛС

Јавно стамбено предизеће
Сечањ, изабрани приватни
партнер и ЛС

2016 – 2020.
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Индикатори
• Реконструисана јавна
расвета у свим
насељеним местима
општине Сечањ
• 20% повећање
покривености јавне
расвете
• Склопљен уговор о ЈПП

Статус

Пројекат у току

7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
процеса стратешког планирања је веома важна. Стога је Тим за израду Стратегије ближем
дефинисању имплементације Стратегије посветио посебну пажњу.
Фаза имплементације Стратегије се заснива на реализацији њеног Aкционог плана, који
представља полазну основу за имплементацију Стратегије.
Као што је за започињање процеса стратешког планирања, Општина донела одређену одлуку, у
којој се иницира процес, именују људи за одређене послове, тако се и за фазу имплементације
Стратегије морају учинити неопходни формални кораци. Пре свега, Општина ће пре иницирања
фазе имплментгације Стратегије требати да учини следеће:
1. Именовање људи и/или тела које ће бити одговорно за имплементацију;
2. Дефинисање положаја Тела за имплементацију у оквиру општинске управе;
3. Дефинисати лица и одговорности на пројектима на којима је Општина носилац истих;
4. Дефинисати лица и одговорности на пројектима на којима је Општина пројектни партнер.
Управо из разлога несметаног почетка имплементације Стратегије, Општина је дефинисала Топ 10
пројеката, као што је то у уводном делу Акционог плана и наведено.
Поред Топ 10 пројеката, као инструмента за започињање процеса имплeментације Стратегије,
други инструмент, знатно сложенији, је Оперативни план имплементације Стратегије за сваку
годину планског периода. У овом документу, који се формално усваја од стране извршног
општинског органа, односно Општинског већа, дефинише се најмање следеће:
1. Списак пројеката предвиђених за реализацију у наредној години, најмање допуњених са
елементима из Акционог плана;
2. Списак партнера укључених у реализацију пројеката и начин формализације међусобних односа;
3. Дефинисана укупна потребна средства за реализацију пројеката;
4. Дефинисана средства која Општина треба да издвоји за реализацију пројеката, са најмање
кварталном пројекцијом;
5. Праћење реализације пројеката, и
6. Извештавање.
Ови оперативни планови ће поред своје основне намене, бити документ који ће омогућити
утемељеније креирање општинског буџета, а нарочито у времену када се почне имплементирати
програмско буџетирање.
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8. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Имајући у виду да свака стратегија и њен акциони план подлежу контроли и вредновању, Општина
је предвидела да ће се овом њеном делу посветити посебна пажња. С тим у вези, Општинско веће
општине Сечањ ће, у току имплементације Стратегије, образовати Радно тело, са задатком да врши
мониторинг и евалуацију спровођења Стратегије.
По овом питању, Радно тело ће, пре свега, радити на следећим активностима:
• Израда временског плана мониторинга пројеката и евалуације Стратегије,
• Израда извештаја (најмање на годишњем нивоу), и
• Предлог корективних мера.
У сврху мониторинга и евалуације израдиће се посебни евалуациони упитници, на основу којих ће
се периодично радити евалуациони извештаји који ће се подносити надлежним органима.
Радно тело ће радити и анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са посебним освртом
на евентуалне препреке у њиховој реализацији и уз сагласност Општинског већа, даваће смернице
за одређене интервенције у имплементацији Акционог плана. На доњој слици представљен је
шири оквир функционисања процеса мониторинга и евалуације Стратегије, односно пројеката
дефинисаних у њеном Акционом плану.

Слика 6: Шири оквир функционисања процеса мониторинга и евалуације
По потреби, извештаји (квартални, годишњи, завршни) о реализацији пројеката из Акционог плана
Стратегије ће се достављати Радном телу, од стране носилаца реализације пројеката.
У циљу што ефикасније и ефективније имплементације Стратегије, извештавању највиших органа
Општине ће се посветити посебна пажња.
Стратегијом је предвиђено да Радно тело на кварталном нивоу извештава Општинско веће о
напретку на имплементацији Стратегије. Такође, предвиђено је да се на годишњем нивоу,
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Скупштини општине подноси Годишњи извештај о реализацији Стратегије, и то од стране
Општинског већа.
***
Систем за управљање пројектима „Мy Project“ развијен и унапређиван од стране РЦР Банат, у
оквиру сектора за пројекте и ИТ, успостављен је и у општини Пландиште.
Апликација за управљање пројектима омогућава првенствено брз преглед свих пројеката, унос
пројеката, измену података о пројектима, историју сваког појединачног пројекта, снимање
сигурносних копија пројеката, преглед пројеката по наведеним критеријумима, праћење
пројеката кроз различите фазе, управљање пројектном документацијом, као и мониторинг и
извештавање.
Посебан модул развијен је за мониторинг пројеката, који омогућава праћење пројектних
активности кроз све фазе реализације, као и праћење реализованих средстава (буџета) по
пројектним активностима.
Апликација омогућава и креирање неколико врста извештаја који се могу користити, како за
евалуацију, тако и за анализу и праћење остварених циљева.

Слика 7: Интерфејс апликације приликом логовања
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АНЕКСИ

1.
2.
3.
4.

Индикатори
Закључак о изради Стратегије
Project fishe за ТОП 10 пројеката
Профил локалне заједнице/општине
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Анекс 1: Индикатори

Индикатор бр. 1

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Степен развијености

Извор података:
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину

Коментар:
Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе
за 2014. годину, општине у Србији су разврстане у четири групе. Општина Сечањ је на основу
вредности бруто домаћег производа по глави становника, који је у распону 60-80% у односу на
републички просек, сврстана у III групу. Уз општину Сечањ у овој групи се налази још 46
јединица локалних самоуправа.

Индикатор бр. 2

Просечна бруто зарада
(у РСД)

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИРАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Просечна бруто зарада

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Република Србија
25.514 31.745 38.744 45.674 44.147 47.450 52.733
АП Војводина
26.440 32.392 39.024 45.924 43.403 46.496 51.393
Средњобанатска област
24.670 30.219 35.864 43.209 41.824 45.310 48.636
Општина Сечањ
23.928 27.289 29.706 36.337 36.510 36.851 37.368
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци
Напомена:
* Податак за 2014. год. је за септембар месец

2012.
57.430
56.118
52.638
43.218

2013
60.708
59.355
55.683
45.991

2014*
60.803
59.282
55.982
45.449

Коментар:
Просечне бруто зараде у Општини су током посматраног периода 2005-2014. год. перманентно испод просека на
нивоу средњобанатске области, испод просека на ниову АПВ, а нарочито испод просека на републичком нивоу.
Највеће номинално одступање на почетку периода, 2005. год. је било у односу на АПВ (2.512 РСД), док је на крају
посматраног периода, септембар 2014. год., највеће одступање било у односу на просек на републичком нивоу
(15.354 РСД!!!).
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ТЕМА:
Индикатор бр. 3

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент запошљавања у појединим
секторима

Трг. на вел.
Држ.управа
Саобраћај и
и мало и
и социјално Образовање
складиштење
оправка
осигурање

Здравство и
социјална
заштита

Година

Пољопривреда

Прерађивачка
индустрија

2011.

13.01

0.93

0.28

0.28

1.04

1.64

0.85

2012.

11.48

0.99

0.25

0.33

1.10

1.78

0.91

2013.

10.58

1.08

0.28

0.31

1.15

1.73

0.92

2014.

10.98

0.88

0.37

0.31

1.15

1.74

0.86

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомене:
1.
2.

Обухваћени су само запослени у правним лицима
Број запослених је узет као годишњи просек, изузев за 2014. где су подаци из марта месеца

Коментар:
У периоду 2011-2014. на нивоу Општине далеко највећи локацијски коефицијент запошљавања је
био у сектору Пољопривреде. Његова просечна вредност је износила LQsr-polj.=11,51. Сви остали
сектори су са значајно нижим вредностима, а први следећи је Образовање са просечном
вредношћу LQsr-obraz.=1,72.
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Индикатор бр. 4

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Укупна активност и стопа запослености

Укупно становништво

Укупно активно
становништво

Запослено
становништво

Год.
Опш.

АПВ

РС

Опш.

АПВ

РС

Опш.

АПВ

РС

Учешће активног у
укупном
становништву (%)

Учешће запослених
у укупном
активном
становништву (%)

Опш. АПВ

Опш. АПВ

РС

РС

2002.

16.322 2.034.851 7.500.031

7.131

912.800 3.398.227

3.040 493.898 1.848.531 43,69

44,86

45,31

42,63

54,11

54,40

2011.

13.325 1.932.945 7.234.099

4.473

785.960 2.971.220

2.026 460.588 1.746.138 33,57

40,66

41,07

45,29

58,60

58,77

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомене:
Подаци за запослено становништво су на нивоу годишњег просека.

Коментар:
Нема коментара.
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Индикатор бр. 5

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Стопа незапослености

Укупно активно
становништво

Незапослено
становништво

Запослено становништво

Год.
Опш.

АПВ

РС

Опш.

АПВ

РС

Опш.

АПВ

РС

Учешће незапослених
у укупном активном
становништву (%)
Опш.

АПВ

РС

2002.

7.131

912.800 3.398.227

2.414 281.025 904.494

3.040

493.898 1.848.531

33,85

30,79

26,62

2011.

4.473

785.960 2.971.220

1.758 203.114 738.756

2.026

460.588 1.746.138

39,30

25,84

24,86

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомене:
Подаци за запослено и незапослено становништво су на нивоу годишњег просека.

Коментар:
Нема коментара.
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Индикатор бр. 6

Год.

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Број регистрованих привредних друштава и предузетника

Број привредних
друштава

Број предузетника

Број регистрованих Број регистрованих
Број становника
привредних друштава предузетника на
(у 000)
на 1000 становника 1000 становника

Сечањ

РС

Сечањ

РС

Сечањ

РС

Сечањ

РС

Сечањ

РС

2011.

62

104.394

279

217.703

13,33

7.234

4,65

14,43

20,94

30,09

2012.

68

105.066

277

215.658

13,07

7.199

5,20

14,59

21,20

29,96

2013.

77

110.567

283

210.562

12,84

7.164

6,00

15,43

22,04

29,39

Извор података:
Агенција за привредне регистре и Републички завод за статистику

Напомена:
Подаци за број становника у 2011. год. добијени су прерачунавањем на бази Пописа становништва из
исте године, док су за 2012. и 2013. год. узете процењене вредности.

Коментар:
Може се реће да је у периоду 2011-2013. год. број привредних друштава на 1.000 становника у
Општини у благом порасту, са 4,65 у 2011. год. на 6,00 у 2013. год. Овај тренд је и на нивоу
Републике, с том разликом што су вредности веће, 14,43 у 2011. год. и 15,43 у 2013. год.
У посматраном периоду, број предузетника на 1.000 становника, у Општини такође има тренд
раста, што на ниво Републике није случај!
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Индикатор бр. 7

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Кретање броја привредних друштава и предузетника

Број активних привредних
друштава

Број новоснованих
привредних друштава

Број брисаних/угашених
привредних друштава

Кретање броја
привредних друштава

Сечањ

АПВ

РС

Сечањ

АПВ

РС

Сечањ

АПВ

РС

2011.

62

26.371

104.394

5

2.012

8.305

5

3.355

13.596

0,00% -5,09%

2012.

68

26.372

105.066

10

2.160

8.489

6

2.059

7.341

5,88%

0,38%

1,09%

2013.

77

27.710

110.567

7

2.119

8.574

0

610

2.562

9,09%

5,45%

5,44%

2014.
83
28.828 115.271
Извор података:
Агенција за привредне регистре

7

1.915

8.031

3

667

2.610

4,82%

4,33%

4,70%

Сечањ

АПВ

Напомена:
Кретање броја привредних друштава мерено је као разлика у броју новооснованих и угашених
привредних друштава.
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РС
-5,07%

Број активних
предузетника

Год.

Сечањ

АПВ

Број новоснованих
предузетника
РС

2011.

279

56.707 217.703

2012.

277

55.798 215.658

2013.

283

54.219 210.562

2014.
294
54.443 212.745
Извор података:
Агенција за привредне регистре

Број брисаних/угашених
Кретање броја предузетника
предузетника

Сечањ

АПВ

РС

Сечањ

АПВ

РС

Сечањ

АПВ

РС

55

8.610

32.360

51

9.959

35.328

1,43%

-2,38%

-1,36%

33
33

7.921
8.000

30.160
31.011

39

8.864
9.586

32.363
36.128

-2,17%

28

1,77%

-1,69%
-2,93%

-1,02%
-2,43%

41

7.256

29.147

32

7.085

27.220

3,06%

0,31%

0,91%

Напомена:
Кретање броја предузетника мерено је као разлика у броју новооснованих и угашених предузетника.

Коментар:
По кретању броја привредних друштава у периоду 2011-2014. год. Општина је имала бољи
показатељ како у односу на ниво АПВ, тако и на ниво РС, са изузетком 2014. год. када је он био
приближно исти на сва три нивоа.
По кретању броја предузетника, Општина бележи значајније више вредности у односу на ниво
АПВ и РС, са изузетком 2012. год. када је вредност показатеља на нивоу Општине нешто нижа у
односу на АПВ, а још нижа у поређењу са Републиком.

105

Индикатор бр. 8

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Туризам

ИНДИКАТОР: Број туриста у односу на број становника

Територијална јединица

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Република Србија

0.27

0.26

0.27

0.27

0.31

0.31

0.28

0.27

0.29

0.29

АП Војводина

0.12

0.12

0.13

0.13

0.16

0.17

0.15

0.14

0.15

0.15

Севернобанатска област

0.12

0.12

0.15

0.13

0.07

0.12

0.11

0.11

0.11

0.11

Општина Сечањ

0.04

0.01

Н.д.

Н.д.

0.05

0.05

0.06

0.08

0.05

0.04

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Коментар:
Број туриста у односу на број становника у Општини је у периоду 2003-2012. год. перманентно
далеко испод оног на нивоу Области и АПВ, а нарочито испод оног на ниову Републике. У
поређењу са сва три нивоа, разлике су у реду величине! Значајније побољшање овог показатеља
евидентирано је 2008. год.
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Индикатор бр. 9

Година

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Туризам

ИНДИКАТОР: Број ноћења туриста

Број туриста

Број ноћења

укупно
домаћи
страни
укупно
домаћи
страни
2003.
607
585
22
3,605
3,571
34
2004.
207
189
18
1,086
1,059
27
2005.
н.д
н.д
н.д
н.д
н.д
н.д
2006.
н.д
н.д
н.д
н.д
н.д
н.д
2007.
762
484
278
2,456
1,791
665
2008.
684
474
210
3,221
2,423
798
2009.
788
681
107
3,620
3,383
237
2010.
1,158
1,032
126
5,260
4,996
264
2011.
647
438
209
2,206
1,702
504
2012.
578
338
240
1,604
1,182
422
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Просечан број ноћења
по туристи
домаћи
страни
6.1
1.5
5.6
1.5
н.д
н.д
н.д
н.д
3.7
2.4
5.1
3.8
5.0
2.2
4.8
2.1
3.9
2.4
3.5
1.8

Коментар:
Укупан број ноћења туриста у Општини у периоду 2003-2012. год. је имао своје успоне и падове. У
2003. и 2004. год. овај број опада, а за 2005. и 2006. год. чак и не постоје подаци!. Међутим од
2007. год. се бележи нагли раст, да би у 2010. год. овај показатељ имао свој максимум на 5.260.
Након тога бележи се перманентан пад.
Када се узме у обзир просечан број ноћења по туристи, у првим годинама посматраног периода
се бележи пад, док су подаци за 2005. и 2006. год. недоступни. Након тога забележен је
перманентан раст овог показатеља, све до 2008. год. када је забележен његов максимум на
вредности од 5,1 и то у категорији домаћих туриста, док је у категорији страних туриста овај
показатељ имао свој максимум на вредности од 3,8 у истој години.
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Индикатор бр. 10

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Степен задужености општине

Степен задужености општине

2010.

2011.

2012.

Остварење или процена
остварења текућих прихода
1
286.144
322.319
457.874
буџета
за
посматрану
буџетску годину
2.1 15 % од (1)
42.922
48.348
68.681
Износ главнице и камате
2.2 који доспева у посматраној
6.011
5.363
8.040
години
Расположива средства у
2.3 апсолутном износу (2.1) –
36.911
42.985
60.641
(2.2)
Расположива средства у
релативном износу - %
2.4
12,9
13.4
13,3
укупних текућих прихода
буџета ((2.3) / (1)) x 100
3.1 50% од (1)
42.922
48.348
68.681
Укупан износ неизмиреног
дугорочног задужења буџета
3.2
општине
за
капиталне
инвестиционе расходе
Расположива средства у
3.3 апсолутном износу (3.1) –
(3.2)
Расположива средства у
релативном износу - %
3.4
укупних текућих прихода
буџета ((3.3) / (1)) x 100
Извор података:
Завршни рачуни од 2009-2013, Одлуке о буџету од 2014.-2015. године

Коментар:
Нема коментара.
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2013.

2014.

426.102

484.891

63.915

72.734

7.333

8.157

56.582

64.577

13,3

13,3

63.915

72.734

-

-

-

-

-

-

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Индикатор бр. 11 ИНДИКАТОР: Фискални капацитет општине – Остварење изворних
прихода (фискалних облика) по глави становника

1
2
3

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Укупно остварење фискалних
облика изворних прихода у 000 47.419
РСД

45.726

48.941

45.721

59.045

115.816

13.905

13.325

13.067

12.843

3

4

3

5

14.191
Број становника
Приход по глави становника у 000
3
РСД

Извор података:
Завршни рачуни од 2009-2013, Одлуке о буџету од 2014.-2015. године

Напомене:
1. Број становника од 2009.-2010. године представља процену на дан 30.06, док су подаци из 2011.
године добијени на основу пописа становништва, за 2012. и 2013. годину коришћени су
последњи познати подаци о броју становника из 2011. године.
2. За 2012. и 2013. годину приказана су планирана средства у буџету Општине, док су за остале
године коришћени подаци из завршних рачуна. Завршни рачуни не исказују одовојено
самодопринос, па је потребно на терену проверити податке и увећати их за износ оствареног
самодоприноса за 2008-2011. У фискалне облике изворних прихода сврстана су следећа конта
економске класификације: 71180, 713, 714, 716, 741 (изузев 74115), и 74225.

Коментар:
Нема.
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Индикатор бр. 12

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Подстицаји за развој локалних самоуправа

Намена подстицаја - улагање у:

2011.

Подстицање запошљавања
Подстицање производње
Подстицање пољопривреде
Саобраћајна инфраструктура
Комунална инфраструктура
Друге намене

10.991
11.000
166.459
0
0
5.000
193.450

УКУПНО:

2012.

2013.

2014.

4.636
0
279.634
32.208
1.588
0
318.066

2.871
0
190.038
43.300
0
239
236.448

16.689
0
246.225
0
20.097
4.630
287.641

2015.*
1667
0
33.817
0
0
0
33.984

у хиљ. дин.
УКУПНО:
35.354
11.000
916.173
75.508
21.685
9.869
1.069.589

Извор података: Агенција за привредне регистре.

Напомена:
Подаци за 2015. год. се односе на период 01.01.-30.06.2015..

Коментар:
Општина је у погледу учешћа у подстицајима за развој локалних самоупрва, од укупно 20 категорија –
намена, у периоду 2011-2015. год., учествовала у њих 6. Највећи подстицаји регионалног развоја према
намени су у посматраном периоду били усмерени на подстицање Пољопривреде, а затим следе
категорије Саобраћајна инфраструктура и Запошљавање. Посматрајући по годинама, за подстицаје за
развој локалних самоуправа, Општина је највише средстава „повукла”у 2012. год.
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Индикатор бр. 13

Територијална
јединица
Рeпубликa Србиja

АП Војводина

Средњобанатска област

Општина Сечањ

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
ИНДИКАТОР: Густина насељености
година
1981.
1991.
2002.
2011.
1981.
1991.
2002.
2011.
1981.
1991.
2002.
2011.
1981.
1991.
2002.
2011.

Број становника
7.729.246
7.576.837
7.498.001
7.234.099
2.034.782
1.970.195
2.031.992
1.932.945
230.962
216.754
208.456
187.860
19.501
17.866
16.377
13.325

Површина
(у km2)
88.361
88.361
88.361
88.509
21.506
21.506
21.506
21.603
3.253
3.257
3.256
3.257
523
523
523
523

Густина насељености
(број становника/km²)
87
86
85
82
95
92
94
89
71
67
64
58
37
34
31
25

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“ и Попис 2002. год. Књига 9.
„Становништво - упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002"

Коментар:
Пратећи густину насељености у 30-огодишњем периоду од 1981. год. па све до 2011., уочава се релативно
миран пад на републичком и покрајинском нивоу (РС -5, АПВ -6 становника/km²). Међутим, у истом овом
периоду у Општини али и у средњобанатској области долази до знатно већег умањења, и то од -12
становника/km², на нивоу Општине и чак -13 становника/km², на нивоу средњобанатске области. Ако се
узме у обзир да је на почетку посматраног периода овај индикатор био за 58 мањи од покрајинског
нивоа, а да је крајем истог периода достигао разлику од читавих 64 становника/km², ситуација се очитује
више него озбиљном.
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Индикатор бр. 14

Категорија

ТЕМА:

ИНДИКАТОР: Старосна структура становништва
Општина Сечањ
2002.

Укупно
становништво
До 14 година
Од 15 до 65 година
Преко 65 година
Удео становништва
до 14 год. (у %)
Удео становништва
од 15-65 год. (у %)
Удео становништва
преко 65 год. (у %)

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

2011.

Средњобанатска
област
2002.
2011.

АП Војводина
2002.

2011.

Република Србија
2002.

2011.

16.377

13.267

208.456 187.667

2.031.992 1.931.809

7.498.001 7.186.862

2.634
10.544
3.199

1.740
8.997
2.530

32.854 26.396
141.344 129.152
34.258 32.119

322.214
277.470
1.394.593 1.337.801
315.185
316.538

1.176.770 1.025.278
5.080.726 4.911.268
1.240.505 1.250.316

16,08

13,12

15,76

14,07

15,86

14,36

15,69

14,27

64,38

67,81

67,81

68,82

68,63

69,25

67,76

68,34

19,53

19,07

16,43

17,11

15,51

16,39

16,54

17,40

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Коментар:
Поредећи структуру становништва према старости, на различитим нивоима територијалних
јединица у 2011. год., може се закључити да су вредности релативно сличне у категорији
становништва од 15-65 година. Већа, и то неповољна одступања су у категорији становништва
преко 65 год., где је учешће на нивоу Општине 19,07%, док је на на нивоу АПВ 16,39%, као и у
категорији становништва до 14 година, где је највеће неповољно одступање, опет у односу на
ниво АПВ и то за 1,24%. Ово указује на чињеницу да становништво Општине све више стари,
поготово, што су и вредности најмлађе категорије становништва испод вредности на остала три
нивоу територијалних јединица, за разлику од стања по попису из 2002. год. када је ова
категорија становништва имала највећу вредност у поређењу са вишим територијалним
јединицама.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 15

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом
школом

Категорија
Укупан број становника
Становништво са
средњом школом
Становништво са вишом
школом
Становништво са
високом школом
% становништва са
средњом школом
% становништва са
вишом школом
% становништва са
високом школом

Општина Сечањ
2002.
2011.
16.377
13.267

АП Војводина
2002.
2011.
2.031.992
1.931.809

Република Србија
2002.
2011.
7.498.001
7.186.862

2.025

5.245

751

842142

2596348

3.015.092

241

415

73.485

81.030

285.056

348.334

139

458

88.596

151.844

411.944

652.234

12,36

39,53

36,97

43,57

34,71

41,68

1,47

3,13

3,62

4,19

3,81

4,82

0,85

3,45

4,36

7,86

5,51

9,02

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Коментар:
Општина има, у све 3 посматране категорије, мањи проценат становништва у односу на
покрајински и републички ниво. Тачније, у Општини доминира становништво без школске
спреме, са непотпуним и основним образовањем, који чине чак 40,53% од укупног броја
становника, за разлику од нивоа АПВ, где је то 29,76% и РС где је то 29,52%.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 16

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Број становника на један објекат друштвених,
културних, рекреативних активности

Општина

Укупан број
становника

Број
друштвених
објеката

2013.

12.843

25

Број
културних
објеката

Број
објеката за
рекреацију

Број
становника
на један
друштвени
објекат

12

21

514

Број
Број
становника становника
на један
на један
објекат
рекреативни
културе
објекат

1.070

612

Извор података
Општинска управа Сечањ

Напомене:
1. Под друштвеним објектима се сматрају сви објекти у власништву локалне самоуправе у којима су
смештени удружења грађана, месне заједнице, политичке партије и др. Под културним
објектима су убројане зграда
2. Објекти рекреације су објекти које користе спортске организације и клубови.
3. Укупан број становника је процењени број становника из 2013. године

Коментар:
Нема коментара.
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Индикатор бр. 17

ТЕМА:

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара

Укупно становништво
Год.

Сечањ

2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

15.568
15.245
14.899
14.530
14.191
13.905
13.325
13.067
12.843

Укупан број лекара

АПВ

РС

Сечањ

2.012,918
2.002,598
1.991,507
1.979.389
1.968.356
1.957.585
1.932.945
1.922.017
1.912.095

7.440,769
7.411,569
7.381,579
7.350.222
7.320.807
7.291.436
7.234.099
7.199.077
7.164.132

20
19
19
18
18
18
19
19
18

АПВ
4.559
4.478
4.578
4.735
4.804
4.832
4.859
4.884
4.910

Број становника по лекару
РС

Сечањ

19.685
19.644
20.066
20.668
20.825
21.103
21.067
20.960
21.125

778
802
784
807
788
773
717
688
714

2013.
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци.

АПВ
442
447
435
418
410
405
398
394
389

РС
378
377
368
356
352
346
343
343
339

Напомене:
1. Термином лекар нису обухваћени стоматолози и фармацеути.
2. Број становника од 2005.-2010. год, као и од 2012-2013. год. представља процену на дан 30.06,
док је за 2011. год. прерачунат на бази Пописа становништва из те године.

Коментар:
Поређењем података о броју становника на једног лекара, са АПВ и РС, утврђује се изразито
неповољнији однос броја становника и броја лекара на нивоу Општине. Овај однос је био
најнеповољнији у 2008. год. са чак 807 становника/лекар, али од тада до 2012. год. бележи
се константно смањење овог индикатора. Међутим, и даље је у 2012. год. овај однос био око
двоструко већи него на нивоу РС.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 18

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном
становништву

Укупан број корисника социјалне
заштите

Укупно становништво
Год.
Сечањ
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

15.568
15.245
14.899
14.530
14.191
13.905
13.325
13.067

АПВ
2.012,918
2.002,598
1.991,507
1.979.389
1.968.356
1.957.585
1.932.945
1.922.017

РС
7.440,769
7.411,569
7.381,579
7.350.222
7.320.807
7.291.436
7.234.099
7.199.077

Сечањ

АПВ

1.002
1.144
1.285
1.390
1.718
1.320
1.762
-

101.213
108.564
116.208
131.837
135.112
155.852
168.447
-

РС
329.530
335.746
364.750
400.388
417.335
490.060
584.828
-

Учешће корисника социјалне
заштите у укупном
становништву

Сечањ

АПВ

РС

6,44%
7,50%
8,62%
9,57%
12,11%
9,49%
13,22%
-

5,03%
5,42%
5,84%
6,66%
6,86%
7,96%
8,71%
-

4,43%
4,53%
4,94%
5,45%
5,70%
6,72%
8,08%
-

2012.
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци.

Напомене:
Број становника од 2005.-2010. год, као и за 2012. год. представља процену на дан 30.06, док је за 2011. год.
прерачунат на бази Пописа становништва из те године.

Коментар:
У целокупном посматраном периоду 2005-2011. год. учешће корисника социјлане заштите у
Општини било је веће у односу на покрајински, а нарочито у односу на републички ниво. Свој
максимум, овај однос је постигао у 2011. години, када је 13,22% становништва било обухваћено
социјалном заштитом. Исте године на нивоу АПВ овај пказатељ је имао вредност 8,71%, а на нивоу
Републике 8,08%.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 19

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Учешће правноснажно осуђених лица према месту
извршења кривичног дела у укупном становништву

Број осуђених лица према месту
извршења кривничног дела

Укупно становништво
Год.
Сечањ
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

15.568
15.245
14.899
14.530
14.191
13.905
13.325
13.067

АПВ

РС

Сечањ

2.012,918
2.002,598
1.991,507
1.979.389
1.968.356
1.957.585
1.932.945
1.922.017

7.440,769
7.411,569
7.381,579
7.350.222
7.320.807
7.291.436
7.234.099
7.199.077

73
76
71
73
81
49
51
41

Учешће правоснажно
осуђених лица према месту
извршења кривичног дела у
укупном становништву

АПВ

РС

Сечањ

11.412
12.413
11.706
13.353
12.445
7.856
9.683
10.133

39.135
42.988
40.690
42.782
44.367
23.321
33.097
33.624

0.47%
0.50%
0.48%
0.50%
0.57%
0.35%
0.38%
0.31%

АПВ
0,57%
0,62%
0,59%
0,67%
0,63%
0,40%
0,50%
0,53%

РС
0,53%
0,58%
0,55%
0,58%
0,61%
0,32%
0,46%
0,47%

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци.

Напомена:
Број становника од 2005.-2010. год, као и за 2012. год. представља процену на дан 30.06, док је за 2011.
год. прерачунат на бази Пописа становништва из те године.

Коментар:
Учешће правоснажно осуђених лица у Општини је у посматраном периоду показивало различите
тенденције, али је ипак перманентно било испод покрајинског и републичког нивоа. Ово учешће
достиже свој максимум са 0,57% од укупног становништва у 2009. год., када је на нивоу АПВ 0,63%,
а на нивоу Републике 0, 61%.
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Индикатор бр. 20

ТЕМА:

ИНДИКАТОРИ УСЛОВА ЖИВОТА И БЛАГОСТАЊА

ИНДИКАТОР: Дужина путева у km/km²

Опис
Територијална јединица
Рeпубликa Србиja
АП Војводина
Средњобанатска област
Општина Сечањ

Дужина путева
(у km)

Површина
(у km2)

44.612,539
6.205,092
766,700
76,830

Дужина путева
(у km/km²)

88.502
21.614
3.257
530

0,50
0,29
0,24
0,15

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњак, 2013.

Коментар:
По дужини путева по km² у 2012. год. Општина је са својих 0,15 лошија у поређењу са сва три
нивоа, а нарочито са нивоом Републике где је овај показатељ чак 0,50.
Од 76,830 km изграђених путева у Општини, 31,41% су државни путеви првог реда, затим 44,51%
су државни путеви другог реда, док су 24,08% општински путеви, који су, углавном у релативно
лошем стању.
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Индикатор бр. 21

ТЕМА:

ИНДИКАТОРИ УСЛОВА ЖИВОТА И БЛАГОСТАЊА

ИНДИКАТОР: Изграђени станови на 1000 становника

Укупно завршених станова

Изграђени станови на 1000
становника

Површина (м2)

Год.
Сечањ

АПВ

РС

Сечањ

АПВ

РС

Сечањ

АПВ

2005.

13

2.755

16.417

995

209.480

1.242.953

0,8

1,4

2006.

148

3.793

18.162

15.291

259.134

1.308.650

9,7

1,9

2007.

14

4.010

19.049

2.080

245.119

1.323.073

0,9

2,0

2008.

24

4.382

19.815

2.238

295.490

1.435.061

1,7

2,2

2009.

10

5.069

19.103

1.659

402.570

1.332.012

0,7

2,6

2010.

2

5.519

18.648

550

400.275

1.252.738

0,1

2,8

2011.

7

4.632

18.449

390

319.942

1.184.689

0,5

2,4

2012.
12
2.966
15.223
1.010
197.480
945.145
0,9
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци.

1,5

РС
2,2
2,5
2,6
2,7
2,6
2,6
2,5
2,1

Напомене:
Нема.

Коментар:
Поређењем података о броју изграђених станова на 1.000 становника, у периоду 2005-2012. год.
види се да постоје различите тенденције, како на нивоу Општине тако и на осталим нивоима.
Свој максимум на нивоу Општине, овај показатељ има у 2006. год. када је са 9,7 стана на 1000
становника Општина далеко превазишла и ниво АПВ и ниво РС,након поплаве 2005.г. када су се
интезивно градили станови за угрожена домаћинства

119

Индикатор бр. 22

Година

2011.

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВОДА

ИНДИКАТОР: % домаћинстава са сигурном водом за пиће

Број домаћинстава
Сечањ
5.451

АПВ
РС
696.157 2.487.886

Број домаћинстава
прикључених на водовод
Сечањ
5.621

АПВ
681.278

РС
2.161.182

% домаћинстава са
сигурном водом за пиће
Сечањ
103%

АПВ
98%

РС
87%

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњак, 2013.
Институт за јавно здравље, Зрењанин

Напомене:
Нема

Коментар:
Услугом водоснабдевања је обухваћено 5.509 домаћинстава и 208 правних лица и предузетника.
Укупан број активних водомера (прикључци) је 5.722.
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Индикатор бр. 23

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВОДА

ИНДИКАТОР: % домаћинстава прикључених на канализациону мрежу

Број домаћинстава
Година
2011.

Сечањ
5.451

АПВ
696.157

РС
2.487.886

Број домаћинстава
% домаћинстава
прикључених на
прикључених на канализац.
канализациону мрежу
мрежу
Сечањ
АПВ
РС
Сечањ
АПВ
РС
130
336.703 1.419.482
2
48%
57%

Извор података:
1. Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци
2. ЈКП „Сечањ“, Сечањ

Напомена:
Нема.

Коментар:
У општини Сечањ постоји парцијална канализациона мрежа у насељима Сечањ, Јаша Томић и
Крајишник је изграђена 80-тих година прошлог века и на тим системима је прикључено укупно
130 домаћинстава.
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Индикатор бр. 24

ТЕМА:

ИНДИКАТОР: Проценат прикључења на гасовод

Пројекат
Локација

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ГАСОВОД

изграђено

2014.

активно

2014.

остало

2014.

2014.

домаћинства
2014.

Сечањ
Извор података:
Нема

Коментар:
Нема

Индикатор бр. 25

Водоток

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВОДА

ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода
Потез

2007.

2008.

Квалитет/година
2009.

2010.

2011.

Извор података:
ЗЗЈЗ Зрењанин

Напомена:
Оцена квалитета вода у Србији се не ради на основу EBI индекса већ на основу:
- Правилника о опасним материјама у води Сл. Гласник РС бр. 31/82 и 46/91
- Уредбе о класификацији вода Службени лист 6/78

Коментар:
Квалитет воде Тамиша у погледу садржаја испитиваних параметара (приоритетних и
приоритетних хазардних супстанци) одговара II класи (добар статус). Квалитет седимента
Тамиша одговара класи 4 према садржају арсена и класи 3 према садржају никла. Према
ранијим испитивањима, на подручју Баната детектоване су повећане концентрације
арсена у подземној води као последица његовог присуства у земљишту, те је могуће да је
садржај арсена у седименту заправо на нивоу природног фона.
Површинске воде са овог подручја из каналског система ДТД гранично задовољавају сврху
наводњавања у хемијском смислу. У погледу микробиолошке исправности воде су
контаминиране бактеријама индикаторима фекалног загађења или је однос психрофилних
и мезофилних бактерија незадовољавајући.
Контрола квалитета површинских вода врши се од стране Завода за јавно здравље
Зрењанин.
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Индикатор бр. 26

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВАЗДУХ

ИНДИКАТОР: Број дана са „лошим“ квалитетом ваздуха

Број дана са лошим ваздухом

2012.
51

2013.
28

Извор података:
Завод за јавно здравље, Зрењанин

Коментар:
У току периода 16.11.2011. до 16.12.2012. год. Завод за јавно здравље Зрењанин – Центар за
хигијену и хуману екологију, вршио је праћење квалитета ваздуха у Сечњу на мерном месту Дом
здравља Сечањ. Праћене су концентрације следећих загађујућих материја: сумпор-диоксид, чађ,
азотни оксиди и укупне суспендоване честице.
Према резултатима мерења средње вредности укупних суспендованих честица износиле су 57
µg/m2 што не прелази максимално дозвољену вредност прописану Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха која износи 120 µg/m2. На основу мерења се не запажа
значајно повећање концентрација загађујућих материја. Регистрована је повећана концентрација
чађи и то током 38 дана у односу на укупних 86 дана мерења. Имајући у виду сезонске
карактеристике и варијације (грејна сезона), резултати су у складу са досадашњим мерењима
вршеним на територији Средњебанатског Округа. Индекс квалитета ваздуха (AQI) је у категорији
добар-умерен.
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Индикатор бр.27

Година

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ОТПАД

ИНДИКАТОР: Општински отпад по врсти одлагања

Депонија,
t

Вредности
Спаљен отпад, Рециклиран,
t
t

2010.

/

/

2011.

/

/

2012.

/

/

/

/

2013.

1.936

Процена количине отпада која
завршава без икаквог управљања, t

Извор података:
ЈКП „Сечањ“, Сечањ

Коментар:
Отпад се са територије општине Сечањ без претходног третмана одлаже на сеоским
депонијама.
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АНЕКС 2: Одлука о изради Стратегије
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Анекс 3: Кратки описи ТОП 10 пројеката
Пројекат - 01
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат

1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
1.1.1. Повећање економске ефикасности у биљној производњи
1.1.1.1. Инфраструктурно опремање радне зоне Северо-Запад у Сечњу

Опис пројекта

Изградња канализацијоне мреже и ППОВ-а, водоводне мреже и
изворишта водоснабдевања (бунар), проширење гасне и електро мреже.

Циљеви

Стварање предуслова за изградњу нових производних, прерађивачких и
складишних капацитета

Очекивани
резултати

Јачање привредне активности и отварање нових радних места

Индикатори

• 10 прикључака на канализациону мрежу
• 10 прикључака на водоводну мрежу
• 54 ha уређене зоне

Пројектне
активности

1. Израда пројектно-техничке документације;
2. Извођење радова на изградњи и проширењу инфраструктуре.

Полазне
Донешене одлуке и дате сагласности.
претпоставке
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(почетакx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
200.000.000
•
180.000.000 РСД донатори и
извори
Вредност
РСД

20.000.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
Партнери

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС

Статус
пројекта

Израђен је главни пројекат за канализациону мрежу и ППО и пројекат
водоводне мреже и изворишта водоснабдевања (бунара).
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Пројекат - 02
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат

1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

1.1.1. Повећање економске ефикасности у биљној производњи
1.1.1.4. Комасација пољопривредног земљишта у КО Банатска Дубица
Обухваћене катастарске парцеле у КО Б. Дубица ће бити пописане
постојећем стању, како би се приступило укрупњивању истих, лакшем
Опис пројекта планирању пољопривредне производње, рестаурацији и изградњи
пољских путева, пољозљштитних појасева, као о свеобухватнијих
спровођења мера заштите.
Сређивање имовинских односа
Циљеви
Укрупњивање катастарских парцела
Усклађивање катастарских класа земљишта
Сређени имовински односи
Очекивани
Укрупњене катастарске парцеле
резултати
Усклађене катастарске класе земљишта
Листови непокретности
Индикатори
Број парцела обухваћен поступком комасације
2400 ха пољопривредног земљиштљ обухваћено комасацијом
Израда програма комасације за КО Б. Дубица
Доношење општинске одлуке о спровођењу комасације у КО Б. Дубица
Пројектне
Доношење одлуке о начелима комасације
активности
Доношење решења о именовању комисије
Доношење правилника о раду комисије
Полазне парцеле су веома уситњене, што отежава пољопривредну
Полазне
производњу, каналска и путна мрежа нису у потпуности изграђене управо
претпоставке
из овог разлога
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(почетакx
x
x
x
x
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
120.000.000
•
100.000.000 РСД донатори и
извори
Вредност
РСД

20.000.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
Влада РС, Влада АПВ, РГЗ СКН Сечањ, МЗ Б. Дубица, власници
Партнери
пољопривредних парцела и ЛС
Статус
Идеја
пројекта
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Пројекат - 03
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат

2.1. ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА СТАНОВНИШТВА СА ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА 20% ДО 2020. ГОД.

2.1.2 Програм: Стварање услова за останак младих и образованих
2.1.2.3. Израда руралне стратегије развоја општине Сечањ
Свака локална самоуправа треба сама да пронађе најбоље модалитете за
израду сопственог плана одрживог развоја пољопривреде и руралног
развоја. Суштина предложеног пројекта огледа се у добијању документа
Опис пројекта који се заснива на целовитости и интегративности, друштвеном концезусу,
односно
партиципацији
грађана,
пољопривредника
и
свих
заинтересованих актера, а све у циљу ефикасног процеса одлучивања у
будућим инвестиционим улагањима.
Редефинисање аграрне и руралне политике општине Сечањ у складу са
Циљеви
укупном аграрном и руралном политиком Републике Србије
Очекивани
Стратегија ће бити платформа за даље активности на стварању повољних
резултати
услова за одрживи развој пољопривреде и руралног развоја
Индикатори
1 стратешки план
Почетне активности: доношење одлуке о изради стратешког документа,
формирање тима за израду стратегије и тима за координацију израде
стратегије
Анализа стања
Пројектне
Дефинисање општих циљева
активности
Дефинисање посебних циљева
Акциони план
Јавна расправа
Успостављање система за имплементацију стратегије
Полазне
Стратегија одрживог развоја општине Сечањ 2015-2020. г.
претпоставке
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
(почетакx
x
x
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
• 800.000 РСД донатори и
1.000.000 РСД извори
Вредност
• 200.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
Партнери
Влада РС, Влада АПВ и ЛС
Статус
Идеја
пројекта
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2020

Пројекат - 04
Стратешки
циљ
Програм

2.2. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У СФЕРИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

2.2.1. Изградња, адаптација и опремање институција
2.2.1.4. Реконструкција система грејања и довод природног гаса у Дому
Пројекат
здравља Сечањ
Садашње стање система грејања је економски и технички потпуно
непоуздано, неодрживо и економски нерационално. На основу овога
постоји потреба о одвајајњу система грејања Дома здравља Сечањ од
Опис пројекта осталих корисника грејања постојеће котларнице ЈКП „Сечањ“. Одвајање
ће бити изведено увођењем гасне инсталације, изградњом сопствене
котларнице у кругу Дома здравља и прикључивање на постојећи систем
грејних тела у објекту
Обезбеђивање сопственог, независног, поузданог система снабдевања
објекта Дома здравља топлотном енергијом.
Прилагођавање новог система грејања специфичним потребама установе,
Циљеви
јер се код постојећег, у великој мери наше потребе и захтеви разликују од
потреба и топлотних захтева осталих корисника на систему локалног
дистрибутера топлотне енергије.
Обезбеђен независан, економичан систем снабдевања топлотном
енергијом.
Очекивани
Омогућено детаљно праћење и управљање трошковима и квалитетом
резултати
грејања Дома здравља.
Смањени трошкови грејања објекта на годишњем нивоу.
Изграђена и опремљена нова гасна котларница, повезана на систем
грејних тела
Индикатори
Могућност контролисања и управљања утрошком енергента и квалитетом
грејања објекта
Пројектне
активности

1.
2.
3.
4.

Набавка и монтажа топловодне инсталације
Набавка и монтажа унутрашње и спољне гасне инсталације
Набавка и монтажа електро инсталације
Припремни, завршни радови и транспорт

Површина грејања објекта Дома здравља је 2.496 м2
Полазне
Биће задржан постојећи систем грејних тела – радијатора
претпоставке Тренутни трошкови грејања на годишњем нивоу износе 3.624.192 динара
са ПДВ
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(почетакx
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
• 5.000.000 РСД донатори и
6.000.000 РСД извори
Вредност
• 1.000.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
Партнери
Влада РС, Влада АПВ, ЕУ, Дом здравља Сечањ и ЛС
Статус
Припремљена П-Т документација
пројекта
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Пројекат - 05
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат

3.1. ОЧУВАНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

3.1.1 Унапређење хемијске и бактериолошке исправности пијаће воде
3.1.1.1. Изградња изворишта водоснабдевања у Сутјесци
Насељено место сутјеска се тренутно снабдева водом путем
експлоатационог бунара Б-1/88, изграђеног 1988. године на парцели
приватног пољопривредног предузећа. Због старости и смањеног
Опис пројекта капацитета бунара, аи нерешених имовинских односа неопходно је
изградити нови бунар, што подразумева изградњу нове бушотине,
комплетно машинско опремање бунара и повезивање на постојећу
водоводну мрежу
Обезбеђивање адекватног и континуираног водоснабдевања за 1.535
Циљеви
становника насељеног места Сутјеска
Очекивани
Континуирано снабдевање пијаћом водом за 400 домаћинстава.
резултати
Изграђен бунар за водоснабдевање, капацитета 16 l/s и прикључак на
постојећу водоводну мрежу.
Индикатори
250 прикљичака
400 домаћинстава
Усклађивање постојеће П-Т документације са новом законском
регулативом
Пројектне
Прибављање грађевинске дозволе
активности
Избор извођача радова
Потписивање уговора о јавној набавци
Изградња бунара
Полазне
Постојећа водоводна мрежа
претпоставке Планским документом одређена локација за нови бунар
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(почетакx
x
завршетак)
Процена
Износ и
• 6.000.000 РСД донатори и
трошкова/
7.000.000 РСД извори
Вредност
• 1.000.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
Партнери
Влада РС, Влада АПВ, Дом здравља Сечањ и ЛС
Статус
Пројектно техничка документација , треба да се усклади са новим
пројекта
законом
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Пројекат - 06
Стратешки
3.2. СМАЊЕЊЕ БРОЈА ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА ЗА 90% ДО 2020. ГОД .
циљ
Програм
3.2.1. Управљање отпадом
Пројекат
3.2.1.1. Изградња система пречишћавања отпадних вода у Сечњу
Опис пројекта
Изградњом система за пречишћавање отпадних вода смањиће се
загађивање земљишта и вода, смањиће се нивои подземних вода и
Циљеви
плављење терена, а повећаће се квалитет подземних (пијаћих) и
површинских вода. Унапређеое комуналне инфраструктуре
Очекивани
Изграђен пречистач отпадних вода и прикључак на канализациону мрежу
резултати
Изграђен пречистач отпадних вода.
Индикатори
Издата употребна дозвола
Пројектне
активности

Извођење радова на завршетку градње командне куће, базена,
постављање опреме за пречишћавање и прикључивање са
канализационом мрежом

Полазне
Изграђена канализацона мрежа
претпоставке
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
(почетакx
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
100.000.000
• 90.000.000 РСД донатори и
извори
Вредност
РСД
• 10.000.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
Партнери
Влада РС, Влада АПВ, ЈСП Сечањ и ЛС
Статус
Пројекат у току
пројекта
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Пројекат - 07
Стратешки
циљ

4.1. ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.1 Комплетирање П-Т документације за недостајуће инфраструктурне
пројекте
Пројекат
4.1.1.2. П-Т документација за гранични прелаз Јаша Томић
Израда П-Т документације за додатно опремање граничног прелаза Јаша
Опис пројекта
Томић у складу са стандардима ЕУ
Циљеви
Опремање ГП Јаша Томић према стадардима ЕУ
Очекивани
Стварање предуслова за одвијање теретног и аутобуског саобраћаја;
резултати
Стварање могућности за 24-оро часовно радно време ГП.
Индикатори
Припремљена пројектно техничка документација
Програм

Пројектне
активности

Прибављање услова и сагласности;
Израда П-Т документације;

Полазне
претпоставке
Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

Одлука Владе РС о категоризацији ГП Јаша Томић у међународни
гранични прелаз.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
x

x

Износ и
2.000.000 РСД извори
финансирања
Влада АПВ и ЛС
Идејно решење
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•
•

400.000 РСД донатори и
1.600.000 РСД ЛС

Пројекат - 08
Стратешки
циљ

4.1. ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.1 Комплетирање П-Т документације за недостајуће инфраструктурне
пројекте
4.1.1.3. Планска документација за изградњу аеродрома за
Пројекат
пољопривредно и спортско ваздухопловство
Израда Плана детаљне регулације за изградњу аеродрома за
Опис пројекта
пољопривредно и спортско ваздухопловство
Стварање услова за примену агро-техничких и мера заштите животне
Циљеви
средине из ваздуха;
Обука летача и такмичења у спортском ваздухопловству.
Ефикаснија примена агро-техничких мера;
Очекивани
Благовремено-ефикасније деловање у области заштите животне средине;
резултати
Проширење туристичке понуде;
Отварање нових радних места.
Индикатори
Припремљена планска документација
Програм

Пројектне
активности
Полазне
претпоставке
Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

Доношење општинске одлуке о изради планског документа
Израда планске документације
Стручна контрола и јавни увид
Усвајање плана
Адекватан локалитет и пратећа инфраструктурa.
2014

2015

2016

2017

x

x

x

Износ и
2.500.000 РСД извори
финансирања
Влада АПВ и ЛС
Идеја
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2018

2019

x
•
•

300.000 РСД донатори и
2.200.000 РСД ЛС

2020

Пројекат - 09
Стратешки
циљ

4.1. ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.1 Комплетирање П-Т документације за недостајуће инфраструктурне
пројекте
4.1.1.5. Усклађивање Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања
на територији општине Сечањ са новом законском регулативом и
Пројекат
израда Елабората санитарне заштите и Елабората о стању резерви
подземних вода
Пројекат подразумева израду пројектне документације која ће бити услов
Опис пројекта за добијање потребних сагласности за изградњу бунара за воду на
територији општине Сечањ
Стварање услова за добијање сагласности за изградњу свих планираних
Циљеви
бунара и стављање у функцију новоизграђеног бунара у Конаку
Очекивани
Стварање предуслова за снабдевање становништва општине пијаћом и
резултати
санитарном водом
Усклађен пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања на
територији општине Сечањ
Индикатори
Израђен Елаборат санитарне заштите
Израђен елаборат о стању резерви подземних вода
Програм

Пројектне
активности
Полазне
претпоставке
Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

Избор понуђача, закључивање уговора о јавној набавци, израда
истражних бунара, истраживања у трајању од годину дана, усклађивање
пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања, израда елабората
санитарне заштите и елабората о стању резерви подземних вода
Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања на територији општине
Сечањ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
x

x

Износ и
5.000.000 РСД извори
финансирања
Влада РС, Влада АПВ, ЈКП и ЛС
Идеја
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x

x
•
•

3.000.000 РСД донатори и
2.000.000 РСД ЛС

Пројекат - 10
Стратешки
циљ

4.1. ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.2.
Програм: Изградња нове и одржавање постојеће путне
инфраструктуре
4.1.2.2. Проширење пута за потребе теретног саобраћаја на ГП Јаша
Пројекат
Томић
Опис пројекта Дограња две нове саобраћајне траке за теретни саобраћај на ГП ЈТ
Циљеви
Одвијање теретног саобраћаја на ГП ЈТ
Промет робе;
Очекивани
Повећање транзитног туризма;
резултати
Додатни буџетски приход;
Нова радна места.
Индикатори
Изграђене две нове саобраћајне траке, надстрешница и расвета
Програм

Пројектне
активности

Припрема тендерске документације;
Избор извођача радова;
Изградња објеката путне инфраструктуре.

Полазне
Постојање граничног прелаза за путнички саобраћаj.
претпоставке
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(почетакx
x
x
x
x
x
x
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
120.000.000
• 90.000.000 РСД донатори и
извори
Вредност
РСД
• 30.000.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
Партнери
Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС
Статус
Идејно решење
пројекта
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Анекс 4: Профил локалне заједнице
Општина

С Е Ч А Њ
Општина Сечањ се налази у АП Војводини и једна је од 5 општина средњобанатског округа. Општина
2
Сечањ има неправилан купаст облик, простире се на површини од 523 km и обухвата 11 насељених места.
Захвата територију Средњег Баната у поречју Бегеја, Тамиша и Брзаве. На северу се граничи са општином
Житиште, на северозападу са општином Зрењанин, на југу са општинама Ковачица и Алибунар, на
југоистоку са општином Пландиште. Источну границу општине чини државна граница према Румунији.
Адреса општине: Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ
Телефон: 023/841-111; Факс: 023/842-031
Електронска пошта: sosecanj@beotel.net
Веб адреса: www.secanj.rs

Популација
(попис из 2011. год.):

Буџет општине
(у РСД):
Величина општине:

Стратешка документа:

Инфраструктура:

Значајнији пројекти:

Братске
општине/градови:

Број становника

Национални састав

Насељена места

13.325

Срби око 69,31%, Мађари око
12,75%, Роми око 5,38%,
Румуни око 4,27% и остали око
8,29%

11 насељених места: Сечањ,
Сутјеска, Крајишник, Јаша Томић,
Бусење, Неузина, Јарковац ,
Банатска Дубица, Бока, Конак и
Шурјан,

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

286.144

322.319

457.874

426.102

484.891

Територија
523 km

Пољопривредна површина

2

2

90,5% (473,315 km )

1. Локална стратегија одрживог развоја Сечањ 2010-2014.
2. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
општини Сечањ за период 2009-2013. год.
3. Локални акциони план за младе општине Сечањ 2012-2015. год.
4. Стратешки план развоја социјалне заштите општине Сечањ 2010-2014. год.
5. Локални план управљања отпадом општине Сечањ 2011-2020. год.
6. Локални еколошки акциони план 2008-2012. год.
7. Просторни план општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр. 8/2013)
8. Генерални план Сечња („Службени лист општине Сечањ“ бр. 6/2005)
Територија општине испресецана је са 5 регионалних путних праваца: Р-123 КрајишникСутјеска, Р-123/2 Крајишник-Јаша Томић, Р-123/3 Неузина-Сечањ, Р-123/5 Јаша ТомићСечањ и Р-123/5а Јаша Томић- државна граница са Румунијом. Општински центар насеље
Сечањ удаљен је од Београда 90 km, од Новог Сада 80 km, од Вршца 60 km, од Зрењанина
31 km, од румунске границе 12 km, а од најближег румунског града Темишвара 35 km.
Најкраћи пут из Темишвара према Београду и Новом Саду управо води преко територије
општине Сечањ. Уласком Румуније у Европску унију, представници локалне власти раде на
поправљању маргиналног положаја општине и тренутно су активности усмерене ка
отварању великог граничног прелаза на месту некадашњег малограничног прелаза у Јаши
Томић. У овим настојањима постоји велика подршка суседне румунске општине Фењ, која
путем пројеката прекограничне сарадње са општином Сечањ из средстава европских
фондова гради модерну инфраструктуру према граници код Јаше Томић.
Финансирани од стране Републике Србије (период 2008-данас)
Број пројеката
Укупна вредност (РСД)
Период
2
6.500.000
2008-2014
Финансирани од стране АП Војводине (период 2008-данас)
Број пројеката
Укупна вредност (РСД)
Период
13
367.000.000
2008-2014
Финансирани из ЕУ фондова (период 2008-данас)
Број пројеката
Укупна вредност (EUR)
Период
3
277.130
2008-2014
Фењ, Румунија
Чонград, Мађарска
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