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Ппщтпвани грађани, 

Неппхпднпст израде Стратегије пдрживпг развпја прпизилази из оене сущтине, пднпснп 
пптребе да се пдреди, на крајое студипзан и аналитишки нашин, заснпван на реалним 
шиоеницама, уважавајући и транзиципне прпмене и пптребе мпдернпг и еврппскпг тренда, 
квалитетан дпкумент на кпме ће се заснивати будући развпј ппщтине Сешао. 

Објективнпст у изради стратегије, на шему сам инсистирап, садржана је у аргументима, кпји 
су свепбухватним ушещћем грађана ппщтине Сешао, привредника и представника устанпва и 
лпкалне сампуправе, израдили реалан пквир кпјим се пдређује прпграм развпја ппщтине 
Сешао, стављајући акценат на прпјекте из привредне, инфраструктурне и друщтвене 
пбласти, впдећи рашуна п реалним ресурсима и предвидљивим рещеоима. 

Желим да се захвалим свима кпји су ушествпвали на изради стратегије или на билп кпји други 
нашин ппмпгли дпнпщеоу Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Сешао за перипд 2015-2020. 
гпдине, уз ппсебну захвалнпст Ппкрајинскпм секретаријату за међурегипналну сарадоу и 
лпкалну сампуправу за пбезбеђеое финансијских средстава, Регипналнпм центру за 
друщтвенп екпнпмски развпј  - Банат из Зреоанина, на пруженпј струшнпј ппмпћи и мпјим 
сарадницима из лпкалне сампуправе. 

Уверен сам, да ћемп са искуствпм кпје имамп и пптенцијалима са кпјима распплажемп, 
успещнп реализпвати ппстављене задатке и нащу лпкалну сампуправу сврстати у једну 
еврппску, мпдерну и привреднп развијену заједницу, у кпјпј ће у првпм реду млади наћи 
амбијент за развпј.    

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Предраг Милпщевић 
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Преамбула  

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

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

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

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

У складу са прпцесима стратещкпг планираоа, и Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина је, 
нарпшитп пд уласка у XXИ век, заппшела са дефинисаоем свпјих стратещких циљева, и тп у 
свпм најзнашајнијем стратещкпм дпкументу Прпграму развпја АПВ 2014-2020.  Ппред тпга, 
треба наппменути да се прпцес стратещкпг планираоа спрпвеп и на нивпу Баната, а да је 
резултирап дпкументпм ппд називпм Регипнална развпјна стратегија БАНАТ 2009-2013. 
Реалнп је пшекивати да ће се при напретку у ЕУ интеграцијама, мпћи јасније сагледати улпге 
регипна и суб-регипна у пквирима кпнкретне државе, па ће самим тим и израда нпвих 
стратещких дпкумената бити утемељенија. 

И кпнашнп, и ппщтина Сешао је вище пута била укљушена у прпцес планираоа, па такп и 
стратещкпг планираоа. Резултати тих прпцеса су следећи дпкументи: 

1. Лпкална стратегија пдрживпг развпја Сешао 2010-2014. 

2. Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица  
у ппщтини Сешао за перипд 2009-2013. гпд. 

3. Лпкални акципни план за младе ппщтине Сешао 2012-2015. гпд. 

4. Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Сешао 2010-2014. гпд. 

5. Лпкални план управљаоа птпадпм ппщтине Сешао 2011-2020. гпд. 

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

света, разна тела су наглащавала оихпву улпгу у кпнкретнпј примени "пдрживпсти" на лпкалнпм нивпу. 
Из пвпга је и прпизащла преппрука дата у 28. ппглављу – да лпкалне власти треба да се кпнсултују са 
станпвнищтвпм у ппгледу псмищљаваоа стратегије за ствараое Лпкалне Агенде 21. 
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6. Лпкални екплпщки акципни план 2008-2012. гпд. 

7. Прпстпрни план ппщтине Сешао („Службени лист ппщтине Сешао“, бр. 8/2013) 

8. Генерални план Сешоа („Службени лист ппщтине Сешао“ бр. 6/2005) 

 

Сви претхпднп наведени дпкументи представљају пснпв за израду Стратегије пдрживпг 
развпја ппщтине Сешао 2015-2020. (у наставку: Стратегија), кпја је пп свпјпј сущтини 
стратегија пдрживпг лпкалнпг развпја. Изради Стратегије се приступилп систематски и у 
партнерству са Владпм Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, пднпснп Секретаријатпм за 
мeђурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, а кпји је пружип финансијску ппдрщку и 
Регипналним центрпм за друщтвенп-екпнпмски развпј БАНАТ д.п.п., Зреоанин, кпји је 
пбезбедип технишку ппдрщку у пвпм прпцесу стратещкпг планираоа. 

Да би се стекли и други неппхпдни предуслпви за израду Стратегије, Ппщтинскп веће 
ппщтине Сешао дпнелп је Пдлуку п приступаоу израде Стратегије пдрживпг развпја 
ппщтине Сешао за перипд 2015-2020. брпј: 011-82/2014-I пд 17.10.2014. гпд., при шему је 
фпрмиран и Тим за израду Стратегије.  

На седници пд 29.12.2015. гпд. Скупщтина ппщтине Сешао је усвпјила Стратегију, шиме је пна 
ппстала и оен званишни дпкумент. 
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Израда Стретегије пдрживпг развпја 

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

А. Тим за израду Стратегије (ппщтина Сешао) 

1. Предраг Рађенпвић - кппрдинатпр 

2. Радпмир Кпвашевић – заменик кппрдинатпра 

3. Дејана Милпщевић – административни асистент  

 

Б. Радне групе за израду Стратегије 

 Радна група за ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
1. Арсен Плахин - кппрдинатпр 
2. Драгица Шаренац - шлан 
3. Маркп Б. Вукпје - шлан 
4. Јпван Веселинпвић - шлан 
5. Жаркп Ђуришић - шлан 
6. Бпјан Маринић – шлан 
7. Слпбпдан Табашки - шлан 
8. Милан Д. Радпванпвић  - шлан 
9. Ищтван Верещ - шлан 
10. Маријана Уљаревић – шлан 
11. Бпјан Зпрић – шлан 
 
 Радна група за РАЗВПЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНПСТИ 
1. Браниславка Рудан - кппрдинатпр  
2. Јасмина Шещлија – шлан 
3. Милпрад Вујпвић - шлан 
4. Јулкица Кпзина Ружа - шлан 
5. Братислав Шулпвић – шлан 
6. Бпжидар Вукпје – шлан 
7. Љубпмир Крищан - шлан 
8. Марија Аћимпвић – шлан 
9. Мпмшилп Папић – шлан 
10. Натаща Рађенпвић – шлан 
11. Милимирка Антић – шлан 
12. Петкп Лешић - шлан  
13. Драгана Глущица - шлан 

 
Радна група за ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
1. Јпван Лазић – кппрдинатпр 
2. Слпбпдан Репац - шлан 
3. Јасмина Шещлија - шлан 
4. Весна Кпрплија - шлан 
5. Маркп Иванищевић - шлан 
6. Владимир Миланкпв – шлан 
7. Јулкица Кпзина Ружа – шлан 
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8. Мипмира Милпщевић – шлан 
9. Драган Нпвшић – шлан 
10. Зпран Шкрбић - шлан 
 
Радна група за РАЗВПЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
1. Радпмир Кпвашевић - кппрдинатпр 
2. Нпвак Зубац - шлан 
3. Миленкп Вилић - шлан 
4. Јпн Паунеску - шлан 
5. Натаща Бабић - шлан 
6. Милица Вукпје – шлан 
7. Маркп Иванищевић - шлан 
 



 

 

9 

Листа скраћеница  

АПВ Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 

ДВД Дпбрпвпљнп ватрпгаснп друщтвп 

ДП  Државни пут 

ДТД  Дунав-Тиса-Дунав 

ЕУ  Еврппска унија   

ЗЗЈЗ  Завпд за јавнп здравље 

ЗЖС  Защтита живптне средине 

ИПГ Индивидуалнп ппљппривреднп газдинствп 

ЈП  Јавнп предузеће 

КЛЕР  Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј  

ЛС  Лпкална сампуправа 

МСП  Мала и средоа предузећа 

МЗ  Месна заједница 

НВП  Невладина(e) прганизација(e)  

НСЗ  Наципнална служба за заппщљаваое 

ПП  Ппщтински пут 

ПСИ  Пспбе са инвалидитетпм 

ПШ  Пснпвна щкпла 

ПУ  Предщкплска устанпва 

РЗС  Републишки завпд за статистику  

РС  Република Србија  

РСД  Динар  

РПК Регипнална привредна кпмпра 

РЦР  Регипнални центар за развпј 

СРЦ  Сппртскп-рекреативни центар 

ТС  Трансфпрматпрска станица 

Сл. гл.  Службени гласник  

ФКУ  Фпнд за капитална улагаоа 

ЦСР  Центар за спцијални рад  
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Метпдплпгија израде  

Метпдплпгија за израду Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Сешао пд 2015. дп 2020. 
гпдине је настала разрадпм метпдплпгије на прпграму Еxchange 2, ппдржанпм пд стране 
Еврппске уније - Заједнишка ппдрщка лпкалним сампуправама у циљу метпдплпщке 
стандардизације прпцеса стратещкпг планираоа за пптребе Сталне кпнференције градпва и 
ппщтина и лпкалних  сампуправа у Србији, кап и са елементима Метпдплпгије израде 
стратещкпг плана лпкалнпг екпнпмскпг развпја АП Впјвпдине.  

Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Сешао пд 2015. дп 2020. гпдине је ппщти стратещки 
план лпкалнпг пдрживпг развпја кпји даје смернице и дефинище активнпсти за будући 
пдрживи развпј ппщтине Сешао. Временски пквир за имплементацију Стратегије је 2015 - 
2020. гпд., пднпснп 6 гпдина, и акципни план Стратегије је рађен, углавнпм, пквирнп у 
перипду 2015-2020. гпд., пстављајући прпстпр за евентуалне прпмене стаоа пкружеоа. На 
пвај нашин пставља се прпстпр за евентуалнп будуће ажурираое Стратегије, у складу са 
прпменама у пкружеоу, кап и за дппуну Акципнпг плана стратегије са прпјектима кпји би се 
реализпвали у другпм делу планскпг перипда, пднпснп дп 2020. гпд. 

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

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

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

У тпм кпнтексту је на ппшетку прпцеса израде Стратегије Председник ппщтине дпнеп 
рещеое п именпваоу шланпва радних група за израду Стратегије пдрживпг развпја ппщтине 
Сешао брпј 020-42/2014-I-02 пд 03. 11. 2014. гпд. Радне групе су фпрмиране пп претхпднп 
пдређеним припритетима:  

 РГ 1:  Екпнпмски развпј  

 РГ 2:  Развпј друщтвених делатнпсти 

 РГ 3:  Защтита живптне средине 

 РГ 4:  Развпј инфраструктуре  

Радне групе су пписале и анализирале тренутнп стаое (SWПТ), а пптпм су дефинисале 
визију, ппщте и ппсебне циљеве у пквиру припритета. На пснпву дефинисаних циљева 
урађен је акципни план кпји треба да дпведе дп испуоеоа ппстављених циљева. Радне 
групе су у прпсеку имале пп 3 састанка, међутим шланпви радних група су имали и низ 
интерних састанака, кап и састанака са кприсницима директнп заинтереспваним за прпцес 
израде и имплементације Стратегије. 

Резултат рада радних група је перманентнп праћен и пптврђиван пд стране Савета за 
стратещки развпј Ппщтине кпји је фпрмиран са ппсебнпм наменпм да прати какп израду, 
такп и будућу реализацију Стратегије. 
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Закпнски и стратещки пквири

Свест п пптреби 
стратещкпг планираоа

 Ппщтинскп веће

 Тим за израду СЛПР-а
 Радне групе за израду 

СЛПР-а

индикатпри

ПРПМЕНЕ

Пдлука п изради 
СЛПР-а

Израда 
Нацрта СЛПР-а
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ји

извещтаји

 Шира друщтвена 
заједница

 Скупщтина Ппщтине
Усвајаое СЛПР-а

Јавна расправа

 Председник Ппщтине

Рещеоа п
 именпваоу шланпва 

тима и радних група за 
израду СЛПР-а

извещтаји

 Прпјектни 
тимпви

Имплементација 
СЛПР-a
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Слика 1. Шири метпдплпщки пквир лпкалнпг стратещкпг планираоа 

 

Стратещки дпкумент у себи садржи следећа ппглавља: 

1. Ппщте инфпмације п Ппщтини 

2. Индикатпри ппстпјећег стаоа  

3. Анализа ппстпјећег стаоа и SWПТ анализа  

4. Интегрална анализа 

5. Дефинисаое стратегије (визија, припритети, ппщти и ппсебни циљеви) 

6. Акципни план 

7. Имплементација Стратегије 

8. Мпнитпринг и евалуација 

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

 

1.1. Административни  и гепграфски пплпжај 

Специфишнпст ппщтине Сешао пгледа се, између псталпг, и  у оенпм ппгранишнпм  
административнпм пплпжају. Ппщтина се налази у истпшнпм делу Баната, и АП Впјвпдине.  
Прпстире се на 523 km2 и са нещтп вище пд 13.000 
станпвника, убраја се у маое ппщтине у 
Впјвпдини. Ппщтине са кпјима се граниши 
ппщтина Сешао су: Житищте на северу, Зреоанин 
на западу, Кпвашица и Алибунар на југу и 
Пландищте на југ-југпистпку. На истпку и 
северпистпку граница Ппщтине је истпвременп и 
граница са Румунијпм са кпјпм је ппвезана 
гранишним прелазпм у насељенпм месту Јаща 
Тпмић.  

Ппщтину Сешао пбразује оенп седищте у 
насељенпм месту Сешао и јпщ 10 насељених 
места: Банатска Дубица, Бпка, Бусеое, Јаркпвац, 
Јаща Тпмић, Кпнак, Крајищник, Неузина, Сутјеска 
и Шурјан. Путнпм мрежпм Ппщтина је дпбрп 
ппвезана унутар себе, а истп такп и са псталим 
делпвима Впјвпдине и Србије.    

Центар ппщтине Сешао, налази се на пкп 4522' северне гепграфске щирине и 2046' истпшне 
гепграфске дужине. 

Табела 1: Гепграфски пплпжај центра насељених места у Опщтини 

Насеља ппщтине Сешао Гепграфска дужина Гепграфска щирина 

Банатска Дубица 2049'16.971" 4516'25.065" 

Бпка 2050'11.283" 4521'21.531" 
Бусеое 2049'17.826" 4526'09.217" 
Јаркпвац 2045'52.347" 4516'12.064" 

Јаща Тпмић 2051'18.823" 4526'52.989" 
Кпнак 2054'32.596" 4518'50.077" 

Крајищник 2043'40.531" 4527'11.600" 

Неузина 2042'58.242" 4520'31.031" 
Сешао 2046'04.382" 4522'00.923" 

Сутјеска 2041'52.555" 4522'49.807" 

Шурјан 2052'23.139" 4523'55.087" 

Извпр: ЛЕАП ппщтне Сешао 2008-2012. 

 

Удаљенпст Сешоа пд неких знашајнијих центара је следећа:  

 Зреоанин:      33 km 

 Темищвар (Румунија):   65 km 

 Нпви Сад:     84 km 

 Бепград:     89 km 
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Табела 2: Опщти ппдаци п Опщтини у ппређеоу са вищим теритпријалним јединицама 

Теритпријална 
јединица 

Ппврщина 
(km

2
) 

Ппљппривредна 
ппврщина 

(%) 

Брпј 
насеља 

Станпвнищтвп 
(на дан 30.06.2013.) Катастарских 

ппщтина 

Регистрпваних 
месних 

заједница укупнп на 1 km
2
 

Ппщтина  
Сешао 

523 90,5 11 12.843 25 10 10 

Удеп у пднпсу 
на Пкруг 

16,06% 87,1 20,00% 6,97% 57 16,67% 14,49% 

Удеп у пднпсу 
на АПВ 

2,42% 82,4 2,36% 0,67% 88 2,24% 1,81% 

Удеп у пднпсу 
на РС 

0,59% 65,6 0,18% 0,18% 81 0,17% 0,24% 

Извпр: РЗС 
 
 

1.2. Кратак истпријат Ппщтине  

Брпјна археплпщка налазищта на лпкалитетима Стара Барда (праистпријска налазищта и 
брпјни грпбпви), Гпведарева хумка (најзнашајније неплитскп налазищте у пбласти), Шибпва 
хумка, Стари винпгради (Старшева, Виншанска и Бадемска култура) и мнпга друга налазищта 
указују на ппстпјаое живпта у пвпј пбласти шак и у праистпријскп, неплитскп и брпнзанп 
дпба. 

Први трагпви Слпвена датирају јпщ из V века. Пд ппшетка VI века па све дп краја VIII века пви 
крајеви су били ппд Аварскпм државпм, дпк је Карлп Велики није срущип и устплишип Бугаре 
кпји 678. гпд. насељавају Банат. Крајем IX века Банат насељавају Мађари. Тпкпм брпјних 
ратпва између Турске и Угарске, Мађари напущтају Банат. Насељавају га Срби из Ращке. Када 
су Турци псвпјили Банат већина станпвника били су Срби. Пслпбађаоем пд Турака, Банат 
ппстаје аустријски и кап ппсебна царска ппкрајина настпји да крпз кплпнизацију изгради 
упприщте немашке пплитике. Пплпвинпм XVIII века Банат насељавају: Срби, Мађари, Немци, 
Румуни, Слпваци и други. Прва велика кплпнизација ппшела је 1920. гпд., а друга у перипду 
1946-1952. гпд. 

Сешао се налази 89 km севернп пд Бепграда. Пн је самп 14 km удаљен пд румунске границе 
– на птприлике 10 минута впжое. Гранишни прелаз кпд Јаще Тпмић је један пд главних 
прелаза ка Румунији. Сешао је мулти-етнишка и мулти културна заједница. Први писани 
ппдаци датирају из 1338. гпд. Најбрпјније наципналне маоине представљају Мађари пкп 
12,75%, Рпми пкп 5,38%, Румуни пкп 4,27%.  

Иакп није највеће насељенп местп у ппщтини, Сешао јесте оен административни центар са 
2.107 станпвника пп ппследоем пппису из 2011. гпд.   

Пближоа рурална насељена места су: Јаща Тпмић, Бпка, Кпнак, Сутјеска, Неузина, Јаркпвац, 
Банатска Дубица, Шурјан, Крајищник и Бусеое.  

Најстарије насеље је Јаща Тпмић кпје се ппмиое први пут 1332. гпд, затим Бпка (1334.), 
Сешао (1338.), Кпнак (1425.), Сутјеска (1551.), Неузина (1660.), Јаркпвац (1717.), Банатска 
Дубица (1727.), Шурјан (1753.), Крајищник (1785.) и Бусеое (1838.). 

Јаща Тпмић (мађ.: Módos) је највеће и најстарије насељенп местп у Ппщтини. Први пут се 
сппмиое 1332. гпд. Некада је Јаща Тпмић бип центар ппщтине, али накпн Другпг светскпг 
рата центар је премещтен у Сешао. Јаща Тпмић је јединп насељенп местп у ппщтини са 
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статуспм насеља градскпг типа (Сешао, тренутни центар ппщтине, има статус села). Јаща 
Тпмић је један пд гранишних прелаза ка Румунији и ппстпје планпви за мпдернизацију пвпг 
прелаза и за ппвећан прптпк људи и рпбе. Етнишку већину станпвнищтва шине Срби, а има 
укупнп 2.373 станпвника. Местп је названп пп Јащи Тпмићу (1856-1922. гпд), српкпм 
публицисти и пплитишару из Впјвпдине.  

Бпка је селп кпје се налази истпшнп-југпистпшнп пд Сешоа. Први пут се сппмиое 1334. гпд. 
Истпријски гледанп, ппстпјале су две Бпке кпје су се касније стппиле: Српска Бпка и Хрватска 
Бпка. Релативну етнишку већину станпвнищтва шине Срби са знатним ушещћем мађарске 
маоине у укупнпј пппулацији. Селп брпји 1.412 станпвника. 

Кпнак је шетвртп најмаое насељенп местп у ппщтини са 996 станпвника. Први писани 
ппдаци датирају из 1425. гпд. У Кпнаку су тпкпм истприје биле шесте прпмене етнишкпг 
састава станпвнищтва щтп је свакакп у првпм реду ппследица пплитике кпју је ппсле 
пслпбпђеоа пвих крајева пд Турака впдип бешки двпр. Најстарији станпвници Кпнака су 
Срби  кпји су већ 1733. гпд. имали свпју цркву. Немци су пвп селп населили ппшеткпм XIX 
века, али су су се већ 1820. гпд. иселили. На местп Немаца насељенп је 500 Бугара. Дпба 
највећег прпсперитета Кпнака забележенп је 1889. гпд. када је заврщена депница пруге 
Зреоанин- Врщац, кпја је прплазила крпз Кпнак. Данас Кпнак брпји 777 станпвника. 

Сутјеска (мађ.: Szárcsa) има 1.737 станпвника. Претешу данащоег села шини насеље Сарша 
кпје је ппстпјалп дуж римскпг пута према унутращопсти Дакије. Ппд пвим именпм ппмиое 
се и у време владавине Турака 1551. гпд. када се фпрмира нпвп насеље насељаваоем 
Румуна. Гпдине 1804. насељавају се и Немци , такп да су ппсле Првпг Светскпг Рата ппстпјала 
два насеља, немашки деп Сарша и румунски деп Нпва Сарша, кпји су шинили једну 
административну целину. Накпн II Светскпг Рата и емиграције немашкпг станпвнищтва, у 
Саршу су се дпселили Срби из Херцегпвине, Бпсне и Далмације. Гпдине 1947. пба насеља су 
сппјена у једнп, при шему пнп дпбија назив Сутјеска. Пп ппследоем пппису Сутјеска има 
1.478 станпвника.  

Неузина је, кап и Бпка, настала спајаоем два села: Српска Неузина и Хрватска Неузина. 
Станпвнищтвп је мещавина разлишитпг етнишкпг ппрекла. Има 1.256 станпвника, укљушујући 
680 Срба и 488 Мађара кпји шине две највеће етнишке групе. Неузина се први пут ппјављује у 
писаним дпкументима 1660. гпд.  

Јаркпвац. Први ппуздани ппдаци п ппстпјаоу насеља датирају из писаних дпкумената 1717. 
гпд. Лпкација насеља уз некадащои тпк реке Брзаве мпже се тумашити пптребпм за лакщим 
снабдеваоем впде из реке и плитке издани уз истпвремену мпгућнпст пбраде релативнп 
плпднпг земљищта. Брпјнп кретаое станпвнищтва дпживљавалп је вище псцилација, 
претежнп услпвљених имиграципним или емиграципним разлпзима. Ппвећаваое брпја 
станпвника је билп најупшивљије у перипду 1869-1890. гпд. када је селп ималп статус 
привилегпванпг гранишнпг насеља. Гпдине 1890.Јаркпвац је имап 3.009 станпвника, а данас, 
пп ппследоем пппису из 2011. има 1.505 станпвника.  

Банатска Дубица. Ппуздани ппдаци п ппстпјаоу насеља Б. Дубица, кпје се раније звалп 
Маргитица или Мала Маргитица, датирају тек пд краја турске власти 1727. гпд. Према првпм 
пппису 1836. гпд. Банатска Дубица је имала 1.054 станпвника. Збпг мале ппврщине атара, 
кпја није пмпгућавала насељаваое већег брпја ппљппривреднпг станпвнищтва, неппвпљнпг 
пплпжаја шитаве ппљппривреде и убрзане миграције селп град, настап је велики пад брпја 
станпвника. Према ппследоем пппису из 2011 гпд. Б. Дубица има 324 станпвника.  

Шурјан је селп у близини румунске границе и први пут се сппмиое 1753. гпд. У атару 
Шурјана пткривени су трагпви људскпг присуства из бакарнпг, брпнзанпг и гвпзденпг дпба, 
щтп ппказује да се ту шпвек настанип и пре шетири хиљаде гпдина. Крпз средои век на пвпм  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%A1a_Tomi%C4%87
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прпстпру бправе Срби, Мађари, Румуни, Немци и др. Дп турскпг псвајаоа на пвпм прпстпру 
билп је највище српскпг станпвнищтва кпје је за време турске владавине избеглп и кпје се 
ппсле прптериваоа Турака ппнпвп дпселилп на пве прпстпре. У истп време дпселили су се и 
Румуни са Мприща. 1753. гпд. насеље Шурјан је први пут забележенп кап српскп-румунскп 
насеље. Једини ппслпдавац ппред ппрпдишних салаща јесте ппљппривреднп предузеће  
„Бпрац“ кпје непрестанп ппбпљщава прпизвпдоу спјинпг зрна и впћа. Селп има 253 
станпвника. 

Крајищник, раније ппзнат кап немашки Стефансфелд, или мађарски  Istvánfölde (дп 1890. гпд. 
Stefanföld), сада је селп са етнишкпм већинпм кпју шине Срби кпји су углавнпм дпщли накпн 
Другпг светскпг рата. Има 1.719 станпвника. Селп је раније ималп српски назив Шупљаја. 
Пвај назив се среће у записима из 1660. гпд. 

Бусеое (мађ.: Káptalan) је најмаое и најмлађе насељенп местп у ппщтини. Пснпванп пд 
стране загребашкпг Каптпла и први пут се сппмиое 1838. гпд. Има укупнп 63 станпвника и 
јединп је насеље у кпјем је станпвнищтвп већински мађарскп.  

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
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1.3. Ппщти ппдаци п станпвнищтву 

Укупан брпј станпвника ппщтине Сешао, пп пппису из 2011. гпдине изнпси 13.325, щтп је у 
пднпсу на 2002. гпд. пад пд 3.052 станпвника, пднпснп 18,63% (!!!), щтп је вище у ппређеоу 
са прпсекпм на нивпу средопбанатске пбласти (9,88%), а нарпшитп у ппређеоу са нивппм АП 
Впјвпдине (4,87%) и прпсекпм на нивпу Републике Србије (3,52%). Пвај ппдатак указује на 
забриоавајућу шиоеницу п депппулацији Ппщтине! 
 

Табела 3: Уппредни преглед кретаоа брпја станпвника, према спрпведеним ппписима дп 2011. гпд. 

Извпр: РЗС, Станпвнищтвп-уппредни преглед брпја станпвника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. и  
Опщтине и регипни у Републици Србији 2013. 

Наппмена: Брпј станпвника за 2011. гпдину је прерашуната вреднпст за дан 30.06. 

 

Према пппису из 2011. гпд., пд укупнпг брпја станпвника Ппщтине, Срби  шине пкп 69,31%, 
Мађари пкп 12,75%, Рпми пкп 5,38%, Румуни пкп 4,27%, дпк су пстале наципналне 
припаднпсти заступљене у маоем прпценту. Треба наппменути да је релативнп знашајан 
удеп пних кпји се нису изјаснили (3,31%), кап и пних кпји су се изјаснили пп регипналнпј 
припаднпсти (1,13%).  

Табела 4: Кретаое брпја станпвника у Сешоу и насељеним местима Опщтине, према спрпведеним 
ппписима дп 2011. гпд. 

Извпр: РЗС, Станпвнищтвп-уппредни преглед брпја станпвника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. и  
Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији 2011: Први резултати 

Наппмене:  

 Ппдаци за 1991. и 2002. гпд. су преузети на пснпву метпдплпгије из 2002. гпд. 

 Ппдаци за 2011. гпдину су преузети из резултата ппписа станпвнищтва 

Прпсешна старпст станпвника у ппщтини Сешао, према ппдацима за 2012. гпд. је вища у 
пднпсу на нивп за средопбанатску пбласт (42,44 гпдине) и републишки нивп (42,23 гпдине), а 
знашајнп вища у пднпсу на нивп ппкрајине (41,83 гпдине) и изнпси 43,68 гпдине. Пратећи 
пвај тренд, индекс стареоа станпвнищтва у Ппщтини је знашајнп вищи нарпшитп у пднпсу на 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република Србија 5.794.837 6.162.321 6.678.247 7.202.915 7.729.246 7.576.837 7.498.001 7.234.099 

АП Впјвпдина 1.640.599 1.698.640 1.854.971 1.952.560 2.034.782 1.970.195 2.031.992 1.932.945 

Средопбанатска 
пбласт 

218.821 221.667 229.812 231.486 230.962 216.754 208.456 187.860 

Ппщтина Сешао 25.684 26.110 25.519 21.938 19.501 17.866 16.377 13.325 

Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Сешао 2.680 2.862 2.868 2.935 2.747 2.637 2.647 2.107 

Банатска Дубица 896 936 847 660 566 492 428 324 

Бпка 2.912 2.819 3.260 2.673 2.246 1.905 1.734 1.412 

Бусеое 229 240 224 185 141 119 94 63 

Јаркпвац 2.936 3.035 2.963 2.624 2.291 2.054 1.817 1.505 

Јаща Тпмић 4.378 4.569 4.420 3.831 3.625 3.404 2.982 2.373 

Кпнак 1.828 1.838 1.726 1.459 1.211 1.116 996 777 

Крајищник 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 

Шурјан 682 807 734 483 406 377 330 253 
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АП Впјвпдину (119,64), али и у пднпсу на на Републику Србију (125,38) и средопбанатску 
пбласт (125,87), и изнпси 137,97!!! 

Табела 5: Прпсешна старпст станпвнищтва Опщтине, према пплу, и у пднпсу на пбласт, АПВ и РС 
и удеп станпвнищтва прекп 65 гпдина старпсти 

Теритпријална 
јединица 

Ппл 

Гпдина Удеп пппулације 
прекп 65 гпд. 

Удеп пппулације 
прекп 65 гпд. 

2011. 2002. 2011. 

Ппщтина Сешао 

прпсек 43,7 

19,53 19,07 М 41,7 

Ж 45,6 

Средопбанатска 
пбласт 

прпсек 42,4 

16,43 17,11 М 40,5 

Ж 44,1 

АП Впјвпдина 

прпсек 41,8 

15,51 16,39 М 40,2 

Ж 43,3 

Република Србија 

прпсек 42,2 

16,54 17,40 М 40,9 

Ж 43,6 

Извпр: РЗС 

Пшекиванп трајаое живпта деце рпђене 2010-2012. гпд. у ппщтини Сешао је у слушају мущке 
деце 70,95 гпдина, а женске 71,81, щтп је у слушају мущке деце вище, а у слушају женске 
маое, негп на нивпу средопбанатске пбласти (мущка деца 70,72 а женска деца 76,01), дпк 
су пве вреднпсти ниже у ппређеоу са нивппм АП Впјвпдине (мущка деца 71,15 а женска 
деца 76,64), а разлика је јпщ већа на нивпу Републике Србије (мущка деца 72,22 а женска 
деца 77,29). 
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1.4. Карактеристике лпкалне сампуправе 

Седищте лпкалне сампуправе Сешао налази се у Сешоу, на адреси Впжда Карађпрђа брпј 57. 

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

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

Скупщтина ппщтине Сешао има  31 пдбпрника. 

Изврщни пргани Ппщтине су: Председник ппщтине и Ппщтинскп веће. 

Председник ппщтине има заменика и ппмпћнике. 

Ппщтинскп веће брпји  8 шланпва: 6 кпји су задужени за ппједине пбласти, а Председник 
ппщтине и оегпв заменик су шланпви Ппщтинскпг већа пп функцији. 

Ппщтинска управа је пбразпвана кап јединствен прган. На пснпву Правилника п унутращопј 
прганизацији и систематизацији радних места у Ппщтинскпј управи ппщтине Сешао, брпј 02-
172/2013-I), у Ппщтинскпј управи је утврђенп укупнп 60 радних места  са 63 изврщипца у пет 
пдељеоа: 

1. Пдељеое за ппщту управу, импвинскп-правне, скупщтинске и заједнишке ппслпве, 

2. Пдељеое за привреду, развпј, инспекцијске ппслпве и защтиту живптне средине, 

3. Пдељеое за урбанизам, путну привреду, стамбенп-кпмуналне ппслпве и 
грађевинарствп, 

4. Пдељеое за друщтвене делатнпсти, и 

5. Пдељеое за бучет, трезпр и финансије. 

 

 ППШТИНСКА УПРАВА  

 НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Пдељеое за 
ппщту управу, 
импвинскп-
правне, 
скупщтинске и 
заједнишке 
ппслпве 

Пдељеое за 
привреду, 
развпј, 
инспекцијске 
ппслпве и 
защтиту живптне 
средине 

Пдсек за 

инспекције 

ппслпве 

Пдељеое за 
урбанизам, 
путну привреду, 
стамбенп-
кпмуналне 
ппслпве и 
грађевинарствп 

Пдељеое за 
друщтвене 
делатнпсти 

Пдељеое за 
бучет, трезпр и 
финансије 

 

 

 

Пдсек за 

лпкалну ппреску 

администрацију 

 

Слика 2. Организаципна щема ппщтинске управе ппщтине Сешао 
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Бучет  ппщтине Сешао се у прптеклпм перипду кретап на нашин приказан у следећпј табели. 

Табела 6: Бучет ппщтине Сешао у перипду 2004. дп 2013. гпд. 

Гпдина 
Бучет   

(103 РСД) 
Брпј станпвника 

Бучет пер цапита 
(РСД) 

2004. 83.935 15.862 5.292 

2005. 122.043 15.568 7.839 

2006. 266.230 15.245 17.463 

2007. 214.529 14.899 14.399 

2008. 249.529 14.530 17.173 

2009. 248.662 14.191 17.523 

2010. 286.144 13.905 20.578 

2011. 322.319 13.325 24.189 

2012. 457.874 13.067 35.040 

2013. 426.102 12.843 33.178 

Наппмене:  

 У кплпни бучет приказане су оегпве запкружене реализпване вреднпсти 

 Брпј станпвника је прпцеоен, изузев за 2011. гпдину када је врщен пппис. 

Извпр: Опщтинска управа ппщтине Сешао и РЗС 

 

Усвпјени бучет за 2014. гпд. је 484.890.905 РСД, а за 2015. гпд. је 458.180.684 РСД. 

 

1.4.1. Кпмуникација Ппщтине са пкружеоем 

У свпјпј кпмуникацији са пкружеоем, а пре свега са грађанима и пптенцијалним 
инвеститприма, ппщтина Сешао се ппставила крајое транспарентнп. У ту сврху, израђена је 
званишна Интернет презентација на адреси: www.secanj.rs.  Презентација је тренутнп у фази 
рекпнструкције и ппрталскпг је карактера. На опј се мпгу прпнаћи кприсни садржаји. На 
ппшетнпј страници се ппред ппследоих вести (у вези јавних набавки и видеп записа 
преузетпг са Youtube), између псталпг, налазе банери и линкпви ка знашајнијим 
инситуцијама, дпкументима и садржајима (Дпм здравља, Прпстпрни план ппщтине Сешао, 
Прпграм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта на теритприји 
ппщтине Сешао у 2014. гпд. и др.). 

Целпкупан садржај ппртала је тренутнп прганизпван крпз следеће ппсебне категприје: 

1. П Сешоу 

2. Лпкална сампуправа 

3. Ппщтинска управа 

4. Вести 

5. Јавне набавке 

6. Адресар 

7. Кпнтакт 

8. Сппрт за тплеранцију 

Свака пд наведених категприја садржи брпјне рубрике, у пквиру кпјих се мпгу прпнаћи све 
неппхпдне инфпрмације пд интереса за ппсетипца.  

http://www.secanj.rs/
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Слика 3.  Наслпвна страница званишне Интернет презентације ппщтине Сешао 

 

Садржај веб ппртала је дпступан самп на српскпм језику и тп на ћирилишнпм и латинишнпм 
писму. 

 

1.4.2. Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј 

Ппщтина нема фпрмирану Канцеларију за лпкални екпнпмски развпј (КЛЕР). 

Лпкалним екпнпмским развпјем бави се кабинет Председника ппщтине уз технишку ппдрщку 
респрних пдељеоа Ппщтинске управе ппщтине Сешао. 

Збпг све већег пбима ппсла у пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја, у смислу планираоа 
лпкалнпг екпнпмскпг развпја, праћеоа и имплементације стратегија и акципних планпва, 
маркетинга и прпмпција лпкалне сампуправе кап пптенцијалне дестинације за инвестираое, 
пружаоа услуга ппстпјећим привредним субјектима, пружаоа услуга привредним субјектима 
у настајаоу, ппмпћ дпмаћим и страним инвеститприма, изградоа ппслпвне инфраструктуре 
(кластери, инкубатпри, радне зпне, индустријске зпне, паркпви), анализе ппслпвнпг 
пкружеоа, израде и пдржаваоа базе ппдатака ппслпвних субјеката и радне снаге, ппдрщке 
развпју кпмуналне инфраструктуре, припреме прпјеката пд знашаја за лпкалну сампуправу, 
сашиоаваоа извещтаја п стаоу лпкалнпг развпја у лпкалнпј сампуправи и пдржаваое и 
унапређиваое пднпса са ппкрајинским и републишким институцијама, међунарпдним 
дпнатприма, регипналним развпјним агенцијама, невладиним прганизацијама и другп, а у 
складу са закпнским надлежнпстима, неппхпднп је фпрмираое КЛЕР.  
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11. ИНДИКАТПРИ 
 

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

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

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

Узимајући све претхпднп наведенп у пбзир, Тим за израду Стратегије је дефинисап 27 
индикатпра кпји би требалп да прикажу ппстпјеће стаое пп питаоу пдрживпг развпја у 
ппщтини Сешао, и путем кпјих ће се мерити успещнпст реализације Стратегије.2 У питаоу су 
углавнпм традиципнални индикатпри, ппнајвище збпг свпје дпступнпсти и мпгућнпсти 
ппређеоа какп на републишкпм, такп и на нижим нивпима (ппкрајински и пкружни). Ипак, 
треба наппменути да кпд ппјединих индикатпра недпстају ппдаци, јер се дп сада нису 
пратили (какп на републишкпм, такп ни на лпкалнпм нивпу), али су ипак на листи индикатпра 
збпг свпг знашаја, нарпшитп у будућнпсти. 

У пвпм делу дат је списак индикатпра кпје је пдабрап Тим за израду Стратегије. Тп су: 

1. Степен развијенпсти 

2. Прпсешна брутп зарада 

3. Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа у ппјединим сектприма 

4. Укупна активнпст и стппа заппсленпсти 

5. Стппа незаппсленпсти 

6. Брпј регистрпваних привредних друщтва и предузетника  

7. Кретаое брпја привредних друщтава и предузетника  

8. Брпј туриста у пднпсу на брпј станпвника 

9. Брпј нпћеоа туриста 

10. Степен задуженпсти ппщтине  

11. Фискални капацитет ппщтине – Пствареое извпрних прихпда (фискалних пблика) 
пп глави станпвника  

12. Ппдстицаји за развпј  лпкалних сампуправа 

13. Густина насељенпсти 

14. Старпсна структура станпвнищтва 

15. Удеп станпвника са заврщенпм средопм, вищпм и виспкпм щкплпм 

                                                      
2
 Детаљан приказ свих индикатпра дат је у ппсебнпм прилпгу на крају пвпг дпкумента.  
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16. Брпј станпвника на један пбјекат друщтвених, културних, рекреативних 
активнпсти 

17. Брпј станпвника на једнпг лекара 

18. Ушещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм станпвнищтву 

19. Ушещће правнпснажнп псуђених лица према месту изврщеоа кривишнпг дела у 
укупнпм станпвнищтву 

20. Дужина путева у km пп km² 

21. Изграђени станпви 

22. % дпмаћинстава са сигурнпм впдпм за пиће  

23. % дпмаћинстава прикљушених на канализаципну мрежу  

24. % прикљушака на гаспвпд  

25. Квалитет ппврщинских впда 

26. Брпј дана са „лпщим“ квалитетпм ваздуха 

27. Ппщтински птпад пп врсти пдлагаоа 
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3. АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 

 

3.1. Екпнпмски развпј 

3.1.1. Ппис тренутне ситуације 

Према Уредби п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне 
сампуправе за 2014. гпд., ппщтина Сешао спада у трећу групу, кпју шини 47 јединица лпкалне 
сампуправе на шијпј теритприји се пстварује БДП у расппну 60-80% републишкпг прпсека. 

На екпнпмски развпј ппщтине Сешао утише дпминантна грана привреде ппљппривреда, а 
делпм и индустрија. 

С пбзирпм на великп сирпвинскп залеђе са кпјим распплаже лпкална сампуправа је 
пкпсницу свпг привреднпг развпја преппзнала у јашаоу предузетнищтва и фпрмираоу 
радних зпна кпје су предвиђене за изградоу прерађивашких капацитета вище фазе прераде. 

      Главни прирпдни ресурси Ппщтине су: 

а) ппљппривреднп земљищте, где препвлађује шернпзем, 

б) впдни ресурси – реке Тамищ и Брзава, каналска мрежа у саставу система ДТД и рибоаци, 

в) минералне сирпвина: нафта, гас, извпри термалних впда и пгрпмне кплишине 
виспкпквалитетне ппекарске глине, 

г) прирпдни услпви за развпј лпвнпг, рибплпвнпг, сппртскп-рекреативнпг, културнп-
манифестацијскпг и транзитнпг туризма. 

Кретаое брпја привредних субјеката у ппщтини Сешао мпже се представити ппсредствпм 
следеће две табеле дате у наставку. 

Табела 7: Брпј привредних друщтава у Опщтини 

 2011. 2012. 2013. 2014. 

Активних  62 68 77 82 

Нпвппснпваних 5 10 7 6 

Брисаних/угащених 5 6 0 2 

Извпр: Агенција за привредне регистре 

Табела 8: Брпј предузетника у Опщтини 

 2011. 2012. 2013. 2014. 

Активних  279 277 283 297 

Нпвппснпваних 55 33 33 33 

Брисаних/угащених 51 39 28 21 

Извпр: Агенција за привредне регистре 

 

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

Табела 9: Финансијске перфпрмансе привредних друщтава у Ппщтини 

 2011. 2012. 2013. 

Брпј привредних друщтава  59 66 71 

Брпј заппслених 1.021 974 942 

Ппслпвни прихпди (у 000 РСД) 9.017.480 6.798.227 6.197.666 

Нетп дпбитак (у 000 РСД) 555.779 659.121 434.773 

Брпј привредних друщтава са нетп дпбиткпм 35 40 37 

Нетп губитак (у 000 РСД) 368.433 2.144.613 1.863.292 

Брпј привредних друщтава са нетп губиткпм 21 21 25 

Укупна средства (у 000 РСД) 12.799.794 17.043.668 15.904.739 

Капитал (у 000 РСД) 3.970.827 4.527.711 3.532.075 

Кумулирани губитак (у 000 РСД) 1.471.501 3.387.070 4.289.708 

Брпј привредних друщтава са губиткпм дп висине 
капитала 

31 27 31 

Брпј привредних друщтава са губиткпм изнад висине 
капитала 

11 14 19 

Извпр: АПР - Регистар финансијских извещтаја и бпнитета 

Табела 10: Финансијске перфпрмансе предузетника у Опщтини 

 2011. 2012. 2013. 

Брпј предузетника 12 11 12 

Брпј заппслених 54 48 51 

Ппслпвни прихпди (у 000 РСД) 336.343 441.857 411.467 

Нетп дпбитак (у 000 РСД) 3.420 3.100 3.528 

Брпј предузетника са нетп дпбиткпм 10 8 8 

Нетп губитак (у 000 РСД) 835 565 1.014 

Брпј предузетника са нетп губиткпм 2 3 4 

Укупна средства (у 000 РСД) 111.322 161.206 173.404 

Капитал (у 000 РСД) 65.670 68.633 69.291 

Кумулирани губитак (у 000 РСД) 864 565 1.580 

Брпј предузетника са губиткпм дп висине капитала 2 3 4 

Брпј предузетника са губиткпм изнад висине капитала 1 1 1 

Извпр: АПР - Регистар финансијских извещтаја и бпнитета 

3.1.1.1. Анализа тржишта рада и радне снаге 

Тржищте рада Републике Србије снажнп је ппгпђенп негативним ефектима светске 
екпнпмске кризе кпја је свпј ефекат ппказала на Србију, а самим тим и на ппщтину Сешао. 

Тржищте рада и радне снаге приказанп је ппсредствпм следећих табела.Према ппдацима 
Републишкпг завпда за статистику за 2013. гпдину укупан брпј заппслених у ппщтини Сешао 
је 1.934, пд тпга 1.701  је заппсленп кпд ппслпдаваца кпји су правна лица, а 233 кпд 
сампсталних предузетника. 
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Табела 11: Заппсленпст пп сектприма 

Сектпр Брпј заппслених 

Ппљппривреда, щумарствп, рибарствп 440 

Прерађивашка индустрија 393 

Снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и парпм 9 

Снабдеваое впдпм и управљаое птпадним впдама 65 

Грађевинарствп 17 

Тргпвина на великп и малп и ппправка мптпрних впзила 63 

Сапбраћај и складищтеое 34 

Услуге смещтаја и исхране 12 

Инфпрмисаое и кпмуникација 13 

Финансијске делатнпсти и делатнпст псигураоа 9 

Струшне наушне, инпваципне и технишке делатнпсти 15 

Административне и ппмпћне услужне делатнпсти 1 

Државна управа и пбавезнп спцијалнп псигураое 109 

Пбразпваое 309 

Здравствена и спцијална защтита 187 

Уметнпст, забава и рекреација 8 

Пстале услужне делатнпсти 15 

                                                Укупнп: 1.701 

Извпр:РЗС 

Табела 12: Однпс брпја заппслених и незаппслених и прпсешна нетп зарада у Опщтини  

 2011. 2012. 2013. 2014. 

Брпј заппслених 2.026 1.898 1.934 Није дпступнп 

Брпј незаппслених 1.758 1.737 1.772 1.722 

Прпсешна нетп зарада (у РСД) 26.976 31.150 33.278 Није дпступнп 

Извпр: Агенција за привредне регистре, Наципнална служба за заппщљаваое и РСЗ 

Наппмена: Ппследое ажурнп стаое се пднпси на перипд 01.01.-30.09.2014. гпд. 

Табела 13: Квалификаципна структура незаппсленпг станпвнищтва Опщтине 

 2011. 2012. 2013. 2014. 

Неквалификпвани 746 802 837 805 

Нижа струшна спрема и пплуквалификпвани 28 23 16 15 

Квалификпвани 522 491 499 465 

Средоа струшна спрема 373 354 329 355 

Виспкпквалификпвани 2  1 2 

Вища струшна спрема 25 20 25 24 

Виспка струшна спрема 62 47 65 56 

Укупнп: 1.758 1.737 1.772 1.722 

Извпр: Агенција за привредне регистре и  Наципнална служба за заппщљаваое 

Наппмена: Ппследое ажурнп стаое се пднпси на перипд 01.01.-30.09.2014. гпд. 
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Ппщтина Сешао у ппследопј гпдини бележи пад незаппслених, и тп највище у категприји 
неквалификпваних и квалификпваних незаппслених лица.  Генералнп гледанп, евидентиран 
је негативни приращтај, велике једнпстране миграције селп-град виспкп пбразпваних 
младих људи и раднп сппспбнпг станпвнищтва. 

3.1.1.2. Индустрија 

Ппщтина Сешао је ппдрушје шије се станпвнищтвп традиципналнп углавнпм бавилп 
ппљппривреднпм прпизвпдопм, а индустријализација је заппшета крајем седамдесетих 
гпдина прпщлпг века. Јединп су циглане имале стпгпдищоу традицију, мада ппстпје 
истпријски записи и предмети пд брпнзе кпји дпказују далеку прпщлпст пвпг заната. Прва 
фабрика је била мпдна кпнфекција ''Тамищ'' у Јащи Тпмић, затим фабрика слада у 
Крајищнику, фабрика алатних мащина – ФАМ у Сешоу, циглана у Сешоу, фабрика пткпвака у 
Јащи Тпмић и фабрика једнпспвинских прикплица у Јаркпвцу.   

Индустријски пбјекти су били расппређени равнпмернп пп ппјединим насељима какп би се 
ублажили прпблеми незаппсленпсти и задпвпљили пснпвни принципи уже и щире лпкације 
кпји су се ппщтпвали приликпм псниваоа фабрика или ппгпна.  

Данас, ппсле свих кризних гпдина, ратпва, санкција и приватизације, на теритприји ппщтине 
Сешао ппслују следећа индустријска предузећа: 

1. „ФАМ СЕЧАО“ ДПП,  аутпмпбилска индустија Сешао (ливеое алуминијских делпва за 
аутпмпбиле). Предузеће извпзнп пријентисанп. 

2. „BMB SOCKS“ ДПП Јаща Тпмић – прпизвпдоа мущких, женских и дешијих шарапа. 
Предузеће извпзнп пријентисанап (Слпвенија, Хрватска, БиХ, Русија, Немашка). Гпдищои 
капацитет 2,5-3 милипна пари шарапа гпдищое. 

3. „GIOVANI NORD“ ДПП Јаща Тпмић – прпизвпдоа кпнфекције, лпн ппслпви (Француска, 
Немашка, Италија) 

5. „ECO FEED“ ДПП Сешао, фабрика за прпизвпдоу стпшне хране, хране за рибу и кућне 
љубимце. Пвп је инаше прва гринфилд инвестиција у ппщтини Сешао. 

6. „НИС“ – нафтнп ппље у Бпки.  

3.1.1.3. Ппљппривреда  

Главна привредна грана у ппщтини је ппљппривреда. Ппщтина Сешао распплаже са пкп 
37.817 ha ( Републишки гепдетски завпд Бепград) пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта кпје 
заузима пкп  72,35 % теритприје Ппщтине. Пранице и бащте, пднпснп ппврщине кпје су 
усмерене ка гајеоу ратарских и ппвртарских култура заузимају пкп 35.748 ha. 

Ппред ратарства кап пснпвне ппљппривредне гране развијени су и стпшарствп, впћарствп и 
рибарствп. На теритприји ппщтине ппстпји пет рибоака за прпизвпдоу кпнзумне рибе на 
ппврщини пд пкп 3.000 ha. 

Најзнашајнији ппљппривредни прпизвпђаши су: 
1. ПРП „Свети Никпла“ ДПП Сешао (складищни капацитети, ратарствп, ппвртарствп, 

впћарствп и рибарствп) 
2. ПП „Ратар“ ДПП Јаща Тпмић (складищни капацитети, ратарствп и щумарствп 

(расадник)) 
3. ПП „Ппбеда“ ДПП Бпка (складищни капацитети, ратарствп) 
4. ПП „Екпнпмија“ ДПП Јаркпвац (складищни капацитет, ратарствп, ппвртарствп) 
5. ПД „Гранишар“ АД Кпнак (складищни капацитети, ратарствп и млинска индустрија ) 
6. ПП „Бпрац“ АД Шурјан (складищни капацитети, саменски центар, ратарствп и 

впћарствп) 



 

 

27 

7. ПП „Братствп Јединствп“ АД Неузина (у реструктурираоу), јединп државнп предузеће 
у ппщтини (ратарствп).  

8. ИПП „Грмеш“ ДПП Крајищник (складищни капацитети, стпшарствп, ратарствп, 
впћарствп, млинска индустрија).  

9. Фарма свиоа у Сешоу у склппу предузећа „Massagrar“ ДПП Нпви Сад, капацитета 
22.000 тпвљеника гпдищое. 

10. Фарма крава у Јаркпвцу у власнищтву Чпбанин Радислава (250 грла) 
11. ЗЗ „Агрпспј“ Неузина (складищни капацитети и ратарствп) 
12. ЗЗ „Мпдпщ“ Јаща Тпмић (ратарствп) 
13. ЗЗ „Јаркпвац“ Јаркпвац (ратарствп) 
14. ЗЗ „Кпнак“ Кпнак (ратарствп) 
15. ЗЗ „Слпга“ Крајищник (ратарствп) 
16. ЗЗ „Лекпвитп биље“ Бпка (ратарствп, нема свпјствп правнпг лица) 
17. ЗЗ „Бпка“ Бпка (ратарствп, нема свпјствп правнпг лица) 
18.  „Serbita agrar“ ДПП Сутјеска  
19.  „Agroglobe“ ДПП Нпви Сад, Силпс Сешао (складищни капацитети) 
20. СМР „Ветреоаша-Млин“ Јаркпвац (складищни капацитети, млинска и пекарска 

индустрија) 
 

 

У следећим табелама дати су ппдаци у вези са ппљппривреднпм ппврщинпм, где је у 2014. 
гпд. знашајан ппраст оенпг прпцентуалнпг удела у кприщћеоу пднпсу на ранији перипд.  

 

Табела 14: Кприщћена ппљппривредна ппврщина (самп ппљппривредна газдинства,) у ha 

Ппщтина 
(гпдина) 

Ппљппр. 
ппврщина 

(у ha) 

Пранице и бащте 
Впћоаци Винпгради 

Ливаде и 
пащоаци укупнп житп 

индустр. 
биљ 

ппвртнп 
биље 

крмнп 
биље 

Сешао 
(2014.) 

23.543,25 21.993,43 16.043,26 5.101,88 424,68 423,61 101,37 1,46 551,27 

Извпр: Управа за трезпр, 2014. 

Ппдацима у претхпднпј табели треба дпдати и следеће:  

 Рибоаци: на 874,03 ha       

 Шуме:  на 3,60 ha 

 Угари:  на 17,63 ha 

 Цвеће:  на 0,46 ha 

Ппщтина Сешао ппседује 21.782,3650 ha државнпг ппљппривреднпг земљищта (Гпдищои 
Прпграм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта на теритприји 
ппщтини Сешао у 2014. гпд.). Међутим пд пве ппврщине за ппљппривредну пбраду ппгпднп 
је, пднпснп предвиђенп је за даваое у закуп пп Прпграму за 2014. гпд.  12.972,2709 ha, пд 
шега је датп у закуп  9.587 ha. Ппврщина пд 8.675,5135 ha ппљппривреднпг земљищта у 
државнпј свпјини није пбухваћена закуппм или даваоем на кприщћеое без накнаде с 
пбзирпм да пве ппврщине представљају щуме и щумскп земљищте, прирпднп и вещташки 
ствпрене неплпдне ппврщине пднпснп на терену није ппљппривреднп земљищте, а прпмена 
није спрпведена крпз јавну евиденцију. 

Земљпраднишке задруге представљају пптенцијал за пживљаваое ппљппривреде, рурални 
и лпкални екпнпмски развпј и пмпгућавају смаоеое миграција из сепских ппдрушја. 
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3.1.1.3.1. Биљна прпизвпдоа 

Прптеклих некпликп гпдина збпг великих псцилација у временским приликама, перипди са 
пбилним падавинама, виспким нивппм ппдземних впда, пднпснп сущни перипди са 
екстремнп виспким температурама ваздуха утицали су на смаоеое принпса кпд свих 
ратарских култура, шиме је стаое у ппљппривреди на теритприји ппщтине Сешао билп 
тещкп. 

Структура биљне прпизвпдое 

Ратарска прпизвпдоа је заступљена на пкп 21. 568 ha.  

Табела 15: Структура ратарске прпизвпдое у Опщтини (у ha) 

Биљна врста 2014. гпд. 

Пщеница 7.732 

Јешам 234 

Пвас 7 

Тритикале 206 

Кукуруз 7.367 

Спја 1.229 

Сунцпкрет 3.397 

Уљана репица 31 

Шећерна репа 224 

Луцерка 296 

Детелина 84 

Дуван 1 

Семенски усев житарица 496 

Семе индустријскпг биља 220 

Пст. крмнп биље 44 

Укупнп (ha): 21.568 

            Извпр: Управа за трезпр, 2014. 
           Табела 16: Структура ппвртарске прпизвпдое у Опщтини (у ha) 

Биљна врста 2014. гпд. 

Лук 2 

Гращак 291 

Бпранија 39 

Паприка 2 

Парадајз - 

Кпрнищпни 4 

Крпмпир 24 

Купусоаше 3 

Карфипл - 

Пасуљ 4 

Лубенице 2 

Кукуруз щећерац 50 

Затвпрени прпстпр - 

Псталп ппврће 4 

Укупнп: 425 

Извпр: Управа за трезпр, 2014. 
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 Табела 17: Структура впћарства у Опщтини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извпр: Управа за трезпр, 2014. 

 

 Ппседпвна структура земљищта 

Ппљппривреднп земљищте је у свпјини индивидуалних газдинстава и ппљппривредних 
предузећа, пд кпјих је велики брпј приватизпван. Упркпс изузетнп тещкпј ситуацији у кпјпј се 
налазе сепске ЗЗ кпје у свпјини имају знашајне ппврщине ппљппривреднпг земљищта, исте 
нису прганизпване у складу пптребама малих и средоих газдинстава те је неппхпднп 
ппдржати иницијативе за фпрмираое задруга у срединама где не ппстпје или не 
функципнищу. 

Према власнишкпј структури, највище пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта припада 
приватним лицима пкп 27.212 ha (индивидуални прпизвпђаши и некада друщтвена , а сада 
приватизпвана ппљппривредна предузећа) у државнпм власнищтву је пкп 9.529  ha, дпк је у 
псталим пблицима свпјине пкп 1.076 ha земљищта. Пд укупне ппврщине државнпг 
земљищта, за ппљппривредну пбраду ппгпднп је пкп 10.000 ha. Пстале ппврщине су щуме и 
щумскп земљищте, прирпднп и вещташки ствпрене неплпдне ппврщине и др. 

 

Табела 18:  Аграрна структура ппщтине Сешао, велишина регистрпваних ПГ (ha)  

Велишина  регистрпванпг 
ппљппривреднпг газдинства (РПГ) 

(ha) 
Bрпј РПГ 

% брпја РПГ пп велишинама 
газдинстава  у пднпсу на 

укупан брпј РПГ у Ппщтини 

дп 5 1.614 74,34362045 

пд 5 дп 20 314 14,46338093 

пд 20 дп 100 225 10,36388761 

прекп 100 18 0,829111009 

УКУПНП: 2.171 100,00 

Извпр: Управа за трезпр, 2014.. 

 

 

 

 

 

 

Впћна врста 
Прпизвпдни засади 

(ha) 

Јабука 22 

Крущка 1 

Праси 4 

Шљива 29 

Бресква - 

Кајсија 6 

Лещници 6 

Вищоа 28 

Трещоа 5 

Псталп впће  

Укупнп: 101 
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Табела 19: Брпј ппљппривредних  газдинстава Опщтине према прганизаципнпм пблику газдинству 

 

 

 

 

 

 

 
Извпр: Управа за трезпр, 2014. 

3.1.1.3.2. Стпшарствп 

Ппред ратарства кап дпминатнпг пблика ппљппривредне прпизвпдое, у пдређенпј мери је 
заступљенп и стпшарствп, али далекп исппд пптенцијала кпје Ппщтина има у пвпј пбласти. У 
пквиру стпшарства, дпминантнп је млешнп гпведарствп, а пстали пблици прпизвпдое су 
заступљени у маопј мери. Један пд пснпвних разлпга налази се у шиоеници да у Ппщтини не 
ппстпји кланица кпја би била заинтереспвана за ппдстицаое прпизвпдое меса, дпк у делу 
млешнпг гпведарства, присутни су са пткупним местима велика привредна друщтва кап щтп 
су ''Имлек'' Падинска Скела и ''Mлекппрпдукт'' Зреоанин.  

На теритприји ппщтине Сешао тренутнп ппслују две фарме свиоа: „Массаграр“ ДПП у Сешоу 
са капацитетпм пд 22.000 тпвљеника гпдищое и фарма свиоа у Крајищнику у склппу ИПП 
„Грмеш“ ДПП Крајищник капацитета 5.000 тпвљеника гпдищое. ПП „Ратар“ ДПП Јаща Тпмић 
је у ппступку дпбијаоа грађевинске дпзвпле за изградоу фарме свиоа капацитета 20.400 
тпвљеника гпдищое. 

У тпку 2016. гпд. пшекује се реализација изградое нпвих фарми гпведа капацитета минимум 
200 грла у Сешоу и Шурјану. Такпђе ппстпји и иницијатива за изградоу прганске фарме за 
узгпј тпвних јунади капацитета 1.000 грла гпдищое.    

 

Табела 20: Брпјнп стаое стпке у Опщтини 

Категприја Брпј 

Гпведа 3.319 

Свиое 3.104 

Пвце и кпзе 758 

Живина 363 

Пшелиоа друщтва-кпщнице 3.272 

Рибе 1.640.000 

Извпр: Управа за трезпр, 2014. 
 

Струкпвнп гледанп, ппред свпјих редпвних активнпсти, Ппљппривредна струшна служба 
Зреоанин прекп свпје ппљппривредне саветпдавне службе, кпју шине саветпдавци из 
пбласти ратарства и ппвртарства, стпшарства, защтите биља и агрпекпнпмије пружају 
пптпунп бесплатнп струшне савете и инфпрмације п технишкп-технплпщким, кпмерцијалнп-
тржищним, прганизаципним и другим аспектима ппљппривредне прпизвпдое. Такпђе, 
удружеоа ппљппривредних прпизвпђаша на теритприји ппщтине пд свпг псниваоа 
спрпвпди мнпгпбрпјне активнпсти кпје за циљ имају пснаживаое ппљппривредника и 
ппљппривреде уппщте.  

Назив прганизаципнпг пблика 
Брпј ппљппривредних газдинстава 

(ПГ) 

Ппрпдишнп ПГ 1.889 

Предузећа 28 

Земљпраднишке задруге 4 

                Укупнп: 1.920 
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3.1.1.4. Развпј МСП и предузетништва 

Пд институција за ппдрщку развпју сектпра МСП кпје су активне на теритприји ппщтине 
Сешао мпгу се издвпјити: 

1. РЦР Банат, д.п.п., Зреоанин,  

2. Регипнална привредна кпмпра Зреоанин 

3. Ппщте удружеое предузетника  

 

Све пве институције реализујући свпје редпвне активнпсти, а нарпшитп путем свпјих 
прпјеката, утишу на ппбпљщаое ситуације у сектпру МСП и предузетнищтва. 
 

3.1.1.5. Туризам 

 

Манифестације 

У ппщтини Сешао прганизују се брпјне манифестације. Неке пд оих су краће пписане у 
наставку. 

1. Бадое веше – Крајищник, јануар 

 У духу традиције свешанп се пбележава Бадое веше, уз бпгат културнп- уметнишки и забавни 
прпграм. 

2. Ппкрајинска смптра рецитатпра „Песнише нарпда мпг“ – Сешао, април 

Традиципнална манифестација кпја се пдржава пд 1968. гпдине у Сешоу. Ушествује пкп 200 
најбпљих рецитатпра из Впјвпдине, кпји рецитују ппезију на свпм матероем језику, српскпм 
или на језицима наципналних маоина и етнишких заједница Впјвпдине. Најбпљих 27 
рецитатпра пдлазе на републишку смптру. 

3.  Међунарпдни ппзприщни фестивал „ГЕСТ“ – Сешао, април 

Ппзприщни клуб Гест настап је 2000. гпд., пкупљајући младе креативне људе, ентузијасте 
кпји су 2011. гпд. иницирали псниваое пвпг фестивала са идејпм да ппстане традиципналан 
и да се сваке гпдине публици представе ппзприщне представе пре свега са инпвативнпм 
тематикпм. 

4. Ускрщои кпнцерт – Крајищник, април 

Пптреба за дружеоем, дпбрпм песмпм и игрпм је пнп щтп карактерище људе пвпг места, тп 
је пнп щтп нпсе у генима, пнп щтп су дпнели из свпје рпдне Бпсне, у равни Банат. 
Традиципналнп сваке гпдине дплазе гпсти из Дрвара. 

5.  Вредне руке – Сешао, јун                                                                                    

Мини-етнп сајам где излагаши представљају традиципналну храну, дпмаће прпизвпде (вина, 
ракије, сиреве, мед, и др.), цвеће, етнп и рушне радпве. Пкупља излагаше из целе Впјвпдине. 

6. Мптп сусрет – Сутјеска, јун 

Велики мптп сусрет у прганизацији мптп-клуба Банат Ридерс. Једпставнп псмищљен, на 
сппртскпм терену, са дпбрпм музикпм, пдлишнпм рибљпм шпрбпм, пешенпм рибпм уз 
хладнп пиће пкупља велики брпј бајкера и љубитеља мптпра. 

7. Тамищка регата – Јаща Тпмић, јул 

Традиципналнп се пдржава вище пд  десет гпдина. Плпви се рекпм Тамищ пд Јаще Тпмић дп 
Паншева у дужини пд пкп 120 km. 

8. Ликпвна кплпнија „ГЕСТ“ – Сешао, август 
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Традиципналп се пдржава свакпг лета. Пкупља какп уметнике у зрелијим стваралашким 
гпдинама, такп и пне уметнике кпји припадају млађпј генерацији, прпфеспре уметнишких 
академија и студенте. За време пет гпдина ппстпјаоа ликпвне кплпније ушествпвалп је прекп 
стп уметника из наще земље и инпстранства.. 

9.  Тамищки кптлић – Јаща Тпмић, септембар 

Традиција пбележаваоа славе места када је варпщ пслпбпђена пд пкупатпра 1944. гпдине. 
Ппред тамбуращких пркестара, дпбре песме и игре, традиципналнп се прганизује 
такмишеое у куваоу рибље шпрбе. 

10.  Фестивал традиципналних ппзприщих фпрми „ФЕТРА“ – Јаща Тпмић, септембар 

Фетра је културнп-уметнишка манифестација кпја се у прганизацији Савеза аматера 
Впјвпдине и КУД-а „ др Бприслав Јанкулпв“ из Јаще Тпмића традиципналнп пдржава скпрп 
двадесет гпдина. Ппсетипци имају прилику да виде велики брпј аматерских ппзприщних 
представа из Впјвпдине. 

11.  Дани села – Крајищник, септембар 

Културнп-уметнишкп, сппртска манифестација. 

12.  Митрпвдански сусрети – Сешао, нпвембар 

Традиција пбележаваоа Митрпвдана кап црквене славе места прерасла је у „Митрпвданске 
сусрете“, манифестацију кпјпм се пбележава дплазак кплпниста накпн Другпг светскпг рата у 
Банат. Дпласкпм гпстију из Билеће, Требиоа, Гацка и других истпшнпхерцегпвашких места 
негује се културна бащтина нарпда кпји имају исте кпрене и пптекли су из истпг краја, а живи 
на разлишитим гепграфским лпкацијама. 

13.  Сусрети писаца са границе – Сешао, нпвембар 

Манифестација традиципналнп пкупља писце из Србије и Румуније. Неизменишнп се 
пдржава у Сешоу и Темищвару вище пд двадесет гпдина. 

Ппред ппменутих манифестација, треба издвпјити летое сппртске игре, турнире, ппзприщне 
представе, кпнцерте итд.  

 

Смещтајни капацитети 

Пд пбјеката туристишке супраструктуре у ппщтини Сешао ппстпји самп Хптел „Црвени цвет“ у 
Сешоу. 
 

Табела 21: Преглед смещтајних капацитета у Опщтини  

Приватни смещтајни капацитети      Интернет 

Бр. Назив Адреса Кат. 
Брпј 
спба 

Брпј 
лежаја 

интернет 

1. Хптел „Црвени цвет“ Сешао Партизански пут 5 ** 19 52 да 

Свега: 19 52  

Извпр: ТОО Сешао,, 2014. 

У ппгледу рестпрана, ппстпје  СУР „Ли“ у Сутјесци, СУР „Смаjли“ у Неузини и СУР „Мрвица“ у 
Јащи Тпмић. 

Туристишка инфраструктура 

Купалищта и плаже –  дуж река Тамища и Брзаве и канала ДТД ппстпје брпјне неуређене 
плаже п кпјима се старају сами грађани и месне заједнице. 
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Птвпрени и затвпрени пбјекти сппртске рекреације - Сппртски терени су на птвпренпм у 
свим местима ппщтине, ппстпји сппртска хала у Јащи Тпмић, а сппртска хала у Сешоу је у 
изградои. 

Лпвищте је једнп пд бпгатијих у Впјвпдини и идеалнп је ппдрушје за страсне лпвце и 
рибплпвце.  

ЛПВ 

Разнпврсна прирпдна средина (алувијале щуме, барске биљке, степска вегетација, културне 
биљке) и впдни ресурси (решни рукавци, аде, мртваје, мпшварне ппврщине, рибоаци ),  
ппгпдна је пснпва за фпрмираое станищта великпг брпја живптиоских врста, збпг шега су 
лпвищта на теритприји ппщтине Сешао била пдувек привлашна. 

Лпвнп ппдрушје ппщтине Сешао се прпстире на 52.220 ha и пбједиоује 10 маоих лпвашких 
друщтава. Лпвашка друщтва се брину п планскпм и раципналнпм пдстрелу, п брпју и 
квалитету дивљаши, вещташкпм узгпју, зимскпј исхрани. 

Најатрактивнију крупну лпвну дивљаш представљају  срна, дивља свиоа и еврппски јелен. 

Пд  ситне дивљаши најзаступљенији су фазан, зец, патка, афришка грлица, препелица, ппљска 
јаребица. 

Дивљаш ван режима защтите је лисица и щакал. 

Лпвищта су птвпренпг типа и бележе знашајне резултате у трпфејнпм пдстрелу.. 

Ефикаснп је прганизпвана лпвашка служба уз мпгућнпст  изнајмљиваоа лпвашких паса (расе – 
птишари и ханпверски крвпследници). 

 

РИБПЛПВ 

Ппщтина Сешао је ппзната пп бпгатству впда: Тамищ, Брзава, Каналска мрежа Дунав-Тиса, 
Дунав. 

Рибоаци 

Данас, ппщтина Сешао представља праву пазу за пецарпще. 

Тамищ са свпјим рукавцима, адама, пдсешним меандрима и барама представља 
најатрактивнију лпкацију за пецаое. У неппсредпј близини су мпшварне ппврщине и терени 
ппгпдни за мрестилищта риба. 

Впдене ппврщине ппщтине Сешао пдавнп су ппзнате пп бпгатству  рибпм. Издвајају се: 
щаран, спм, смуђ, щтука, каращ. 

Ппред река велики знашај у привреднпм и рекреативнпм смислу за ппщтину Сешао имају 
рибоаци. Укупнп их је щест и прпстиру се на  ппврщини пд 3000 ha. Делатнпст рибоака је 
пријентисана претежнп на гајеое щарана, али и белпг амура, спма, белпг и црнпг 
тпстплпбика. 

 

3.1.1.6. Услуге и тргпвина 

Предузетнищтвп је директнп ппвезанп са платежнпм мпћи грађана, па щтп је маои центар, 
щтп је лпщије стаое индустрије иста је ситуација и са предузетнищтвпм, јер мпра ппстпјати 
некп кп ће куппвати прпизвпде и кпристити услуге. Штп маое грађана ради и щтп су ниже 
плате, биће и маои брпј предузетника, јер је наще предузетнищтвп традиципналнп 
пкренутп ка тргпвини и услугама, маоим делпм ка прпизвпдои.  
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3.1.1.7. Кратак преглед релевантних планских дпкумената 

Кап кљушни релевантни дпкумент, из кпјег се мпгу црпети пдређене идеје, сигурнп да 
фигурище Лпкална стратегија пдрживпг развпја Сешао 2010-2014, у кпјпј су ппстављена 3 
стратещка циља, са свпјим припритетним пбластима, и тп: 

1. Стратещки циљ 1: Екпнпмски развпј (ппљппривреде, предузетнищтва, МСП и 
адекватна упптреба лпкалних ресурса у развпју туризма уз систематску ппдрщку 
лпкалне сампуправе): 

o Припритетна пбласт 1.1. Ствараое услпва за прелазак са примарне на 
прпизвпдоу дпдате вреднпсти, 

o Припритетна пбласт 1.2. Унапређеое примарне прпизвпдое, и 

o Припритетна пбласт 1.3. Унапређеое туристишке ппнуде. 

2.  Стратщки циљ 2: Јашаое и развпј квалитетне инфраструктуре и капацитета у 
секптрима кпмуналних услуга дп нивпа кпји је у складу са еврппским стандардима: 

o Припритетна пбласт 2.1. Ппбпљщаое стаоа кпмуналне инфраструктуре, 

o Припритетна пбласт 2.2. Искприщћаваое пбнпвљивих извпра енергије, и 

o Припритетна пбласт 2.3. ППбпљщаое сапбраћајне инфраструктуре.  

3.  Стратещки циљ 3: Ппбпљщана ппзиција друщтвенп-маргинализпваних група, 
ппбпљщан културни живпт и питаоа младих крпз ппвећане мпгућнпсти 
заппщљаваоа и смаоеоа сирпмащтва: 

o Припритетна пбласт 3.1. Ствараое услпва за креираое нпвих радних места, 

o Припритетна пбласт 3.2. Ппдрщка спцијалним прпграмима 

o Припритетна пбласт 3.3. Ппдрщка прпграмима у прганизпваоу културнп-
сппртских манифестација, и 

o Припритетна пбласт 3.4. Унапређеое рада јавнпг сектпра.  

У пквиру Дпкумента урађенп је и СWПТ анализа, и тп: Станпвнищтвп, Пснпвнп-щкплскп и 
средое пбразпваое, Култура, Сппрт, Предузећа, Кпмунална инфраструктура, и 
Ппљппривреда, у кпјима је изврщена идентификација снага, слабпсти, щанси и ппаснпсти за  
сваки пбласт. 

Дпкумент садржи и Акципни план у кпјем су за припритетне пбласти пдређене мере, а за 
сваку меру су идентификпвани прпјекти. Прпјекти су прецизирани пп: Називу, перипду 
реализације, пшекиваним резултатима, Индикатприма, пдгпвпрнпј институцији, партнерима 
и извприма финансираоа, у пквиру кпјих је издвпјен деп кпји се предвиђа за ушещће 
лпкалне сампуправе, са кпнкретним изнпспм. 

Без пбзира на степен разрађенпсти и примене пвпг дпкумента, пн у најмаоу руку има 
двпструки знашај, и тп: 

 Представља дпбру пснпву за идентификпваое/дефинисаое циљева и прпјеката у 
Стратегији,  

 Представља пплазну пснпву да се утврди прпмена стаоа пд ппшетка планскпг 
перипда на кпји се пднпси, а тп знаши пд 2010. гпд. 
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3.1.2. SWOT анализа – ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

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

 
Наппмена: симбпл  „*“ пзнашава „јашину“, пднпснп „важнпст“ атрибута.  

СНАГЕ 

+ Гранишни прелаз Јаща Тпмић (СРБ-РП) – близина 
ЕУ*** 

+ Ппљппривреднп земљищте (пкп 37.817 ha)*** 

+ Ппљппривредна прпизвпдоа*** 

+ Рибоаци (пкп 3.000 ha)*** 

+ Река Тамищ (Тамищки цвет,...)** 

+ Впдна мрежа (реке и канали)** 

+ Лпвищта** 

+ Искуствп радне снаге (ппљппривреда, 
прехрамбена и металска индустрија)** 

+ Инфраструктура (путеви, гасна и електрп 
мрежа)** 

+ Удружеоа предузетника и ппљппривредника** 

+ Хптел Црвени цвет** 

+ Туристишка прганизација ппщтине Сешао** 

+ Двпрац и щума у Кпнаку* 

+ Ппдрщка лпкалне сампуправе* 

 

СЛАБПСТИ 

- Неадекватна структура ппљппривредне 
прпизвпдое*** 

- Мале ппрщине ппд пластеницима*** 

- Неппстпјаое хладоаша и сущара за впће и 
ппврће*** 

- Неедукпванпст п адекватнпм пакпваоу 
ппљппривредних прпизвпда*** 

- Свест људи** 

- Незаинтереспванпст предузетника за 
едукацију** 

- Скрпмна средстава за прпјекте у ппщтинскпм 
бучету** 

- Тещоа ппвезанпст удружеоа и Ппщтине** 

- Мали брпј туристишких делатника** 

- Велики % незаппслених** 

- ... 

ШАНСЕ 

 Ппгпдни услпви за развпј ппљппривреде 
(земљищте, клима,...)*** 

 Близина границе са ЕУ** 

 Прекпгранишна сарадоа – близина ЕУ 
(Румунија)*** 

 ЕУ фпндпви** 

 Ппстпјаое ЛАГ-а** 

 Тренд развпја лпвнпг и рибплпвнпг туризма** 

 

ПРЕТОЕ 

 Екпнпмски амбијент у држави*** 

 Неппстпјаое јасне државне пплитике за развпј 
сектпра ппљппривреде** * 

 Правна несигурнпст*** 

 Депппулација Ппщтине*** 

 Пад стандарда грађана*** 

 Старпсна структура** 

 Река Тамищ (деструктивни улаз,...)*** 

 Недпстатак средстава за прпјекте (на вищим 
нивпима)** 
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3.2.  Друщтвене делатнпсти 

3.2.1.Ппис тренутне ситуације 

3.2.1.1. Образпваое 

Преглед пбразпвних институција за разлишите нивпе пбразпваоа, са седищтем у ппщтини 
Сешао, дате су у наставку. 

 
Предщкплска устанпва  

Предщкплска устанпва „Пплетарац“ са седищтем у Сешоу пбавља свпју делатнпст у свим 
насељеним местима ппщтине Сешао (10). Ппстпји 19 васпитних група (17 у пплудневнпм и 
два у целпдневнпм бправку), са укупнп 325 детета.  

Псим васпитаоем и пбразпваоем Предщкплска устанпва пбезбеђује исхрану и превентивну 
здравствену и спцијалну защтиту деце предщкплскпг узраста. Брпј заппслених у устанпви је 
28. Ппстпји недпстатак пдређених прпфила (тренутнп су тп педагпг и пслихплпг). 

 
Пснпвнп пбразпваое 

У Ппщтини ппстпји псам пснпвних щкпла тј. у свакпм насељенпм месту ппстпји једна ПШ, а у 
ПШ „Браћа Стефанпвић“ из Неузине пдвија се Прпграм пснпвнпг пбразпваоа пдраслих пп 
мпделу ФПП са 62 уписана пплазника. 

Табела 22: Преглед брпја ушеника пп щкпли  

Шкпла Брпј ушеника у щкпли 

„Стеван Алексић“  Јаща Тпмић 129 

„Славкп Рпдић“ Крајищник 120 

„Ивп Лпла Рибар“ Сутјеска 88 

„Алекса Шантић“ Сешао 145 

„Браћа Стефанпвић“ Неузина 115 

„Вељкп Ђуришин“ Јаркпвац 179 

„Жаркп Зреоанин“ Бпка 108 

„Вук Карачић“ Кпнак 53 

Укупнп: 937 

Извпр: Опщтинска управа ппщтине Сешао 

Средопщкплскп пбразпваое 

На теритприји ппщтине Сешао ппстпји средоа щкпла „Вук Карачић“ са 250 ушеника углавнпм 
са ппдрушја ппщтине Сешао у три наставна прпфила: Гимназија, екпнпмска и аутп 
механишари. Пстали ушеници кпји желе друге наставне прпфиле, са ппдрушја ппщтине Сешао 
путују у зреоанинске средое щкпле. 

3.2.1.2. Здравствена заштита 

Здравствену  защтиту станпвнищтва  на теритприји ппщтине Сешао пбезбеђују здравствене 
устанпве примарнпг нивпа здравствене защтите. Дпм здравља пбезбеђује примарну 
здравствену защтиту станпвнищтва. Слпженпст и делатнпст Дпма здравља услпвљени су 
брпјем и пптребама станпвника, а дпступнпст примарне здравствене защтите псим у Сешоу,  
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пстварује се и путем здравствених станица и амбуланти у јпщ 9 села (изузев у Бусеоу). Дпм 
здравља има свпју веб презентацију на адреси: www.domzdravljasecanj.rs  

 Најшещћи узрпк смрти у Ппщтини су бплести система крвптпка са 56,77%, а щтп је вище у 
пднпсу на прпсек средопбанатскпг пкруга (55,34%), кап и прпсека на нивпу АП Впјвпдине 
(54,27%), а нарпшитп пд републишкпг прпсека (53,68%). Затим, кап узрпшник смрти следе 
тумпри са 17,90%, а щтп је ниже у пднпсу на републишки прпсек (21,22%), прпсек 
средопбанатскпг пкруга (21,49%), кап и прпсека на нивпу АП Впјвпдине (22,49%).  

Табела 23: Умрли према узрпку смрти (2012. гпд.) 

Узрпк смрти 

Теритпријална јединица 

Ппщтина Сешао 
Средопбанатски 

пкруг 
АП Впјвпдина Република Србија 

апсплутнп % апсплутнп % апсплутнп % апсплутнп % 

Заразне и паразитске бплести 0 0.00% 2 0.07% 122 0.44% 454 0.44% 

Тумпри 41 17.90% 626 21.49% 6.179 22.49% 21.725 21.22% 

Бплести крви, крвптвпрних 
пргана и ппремећаји имунитета 

1 0.44% 3 0.10% 47 0.17% 193 0.19% 

Бплести жлезда са унутращоим 
лушеоем, исхране и 
метабплизма 

3 1.31% 92 3.16% 764 2.78% 3.092 3.02% 

Дущевни ппремећаји и 
ппремећаји ппнащаоа 

0 0.00% 8 0.27% 250 0.91% 1.163 1.14% 

Бплести нервнпг система и шула 2 0.87% 42 1.44% 450 1.64% 1.768 1.73% 

Бплести система крвптпка 130 56.77% 1.612 55.34% 14.908 54.27% 54.972 53.68% 

Бплести система за дисаое 20 8.73% 135 4.63% 1.279 4.66% 4.975 4.86% 

Бплести система за вареое 6 2.62% 85 2.92% 939 3.42% 3.405 3.33% 

Бплести кпже и ппткпжнпг ткива 0 0.00% 1 0.03% 29 0.11% 83 0.08% 

Бплести мищићнп-кпщтанпг 
система и везивнпг ткива 

0 0.00% 4 0.14% 70 0.25% 169 0.17% 

Бплести мпкраћнп-пплнпг 
система 

5 2.18% 30 1.03% 425 1.55% 2.095 2.05% 

Труднпћа, рађаое и бабиое 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 10 0.01% 

Стаоа у перинаталнпм перипду 0 0.00% 3 0.10% 65 0.24% 282 0.28% 

Урпђене дефпрмације и 
хрпмпзпмске ненпрмалнпсти 

0 0.00% 1 0.03% 26 0.09% 98 0.10% 

Симптпми, знаци и патплпщки 
клинишки и лабпратпријски 
налази 

12 5.24% 164 5.63% 883 3.21% 4.631 4.52% 

Ппвреде, трпваоа и ппследице 
делпваоа сппљних фактпра 

9 3.93% 105 3.60% 1.032 3.76% 3.285 3.21% 

Укупнп: 229 100.00% 2.913 100.00% 27.470 100.00% 102.400 100.00% 

Извпр: РЗ 

http://www.domzdravljasecanj.rs/
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3.2.1.3. Спцијална заштита 

Спцијална защтита се у Ппщтини Сешао институципналнп  спрпвпди прекп Центра за 
спцијални рад (у наставку: ЦСР). 

Делатнпст ЦСР је регулисана закпнпм п спцијалнпј защтити „Сл. гл. Р. Србије“ бр. 24/2011. и 
другим закпнским и ппдзакпнским актима кпји регулищу ппрпдишнп правну защтиту деце, 
младих, пдраслих и старијих лица пд занемариваоа, злпстављаоа, насиља кап и других 
псетљивих група лпкалне заједнице. 

ЦСР превасхпднп пбезбеђује услуге прпцене и планираоа, прпцену стаоа, пптреба, снага и 
ризика кприсника. Пружа услуге ппдрщке и ппмпћи ппјединцу и ппрпдици, ппщтујући 
хплистишки приступ у циљу ппбпљщаоа или пшуваоа квалитета живпта, спрешаваоа или 
птклаоаоа неппвпљних шинилаца кпји псујећују ппјединца или ппрпдицу да сампсталнп 
живе у прирпднпм пкружеоу. 

У свпм раду ЦСР ппщтује нашела ппщтпваоа интегритета и дпстпјанства кприсника, забране 
дискриминације, најбпљег интереса кприсника, најмаое рестриктивнп пкружеое, 
ефикаснпсти, унапређеоа спцијалне защтите, јавнпсти рада и дпступнпсти спцијалне 
защтите. 

Свпј рад ЦСР базира на ппщтпваоу кприсника и оихпвих права на инфпрмисаое, ушещћу у 
дпнпщеоу пдлуке, на слпбпдан избпр услуга, на ппверљивпст ппдатака, приватнпст и 
притужбу. 

На пснпву јавнпг пвлащћена ЦСР у складу са закпнпм п спцијалнпј защтити врщи: 

1. Прпцену пптреба кприсника и оегпве снаге и ризике пп оега и планира пружаље 
услуга; 

2. Спрпвпди ппступке и пдлушује п правима на материјална даваоа и п кприщћеоу 
услуга спцијалне защтите; 

3. Предузима прпписане мере, ппкреће и ушествује у судским и другим ппступцима; 
4. Впди прпписане дпкументације и шува дпкументацију кприсника; 
5. Иницира и развија превентивне прпграме знашајне за задпвпљаваое индивидуалних 

и заједнишких пптреба грађана/ки ппщтине Сешао.  
 

Укупан брпј  кприсника услуга у 2014. гпд. бип је 2.551, пд тпга 752 деце (0-17), 250 младих 
(18-25 гпд.), 1.321 пдраслих (26-64 гпд.), 146 старих (65 -79 гпд) и 82 старијих (80-и вище 
гпд.). 
Пд укупнпг брпја деце:  дешака је 374 и девпјшица 378.Највище је деце Рпмске пппулације 
узраста пд 6-14 гпдина и већинпм су  материјалнп угрпжени и пстварују правп на нпвшану 
спцијалну ппмпћ .  
 
Укупан брпј младих је 250,пд тпга је 149 припадника женскпг ппла и 101 припадник мущкпг 
ппла. 
Пдраслих је укупнп 1.321 кприсник пд тпга је  680 припадника женскпг ппла и 761 припадник 
мущкпг ппла. 
Услуге спцијалне защтите кпристе 228 стара лица.Већинпм су самашка дпмаћинства .Пва 
лица су у нащпј устанпви евидентирана кап лица без пснпвних средстава за живпт кап и теже 
хрпнишнп пбплела лица.Најшещћи видпви збриоаваоа старих лица у Ппщтини Сешао су 
признаваое права на спцијалну ппмпћ,правп на дпдатак за негу и ппмпћ другпг 
лица,смещтај у устанпву спцијалне защтите и хранитељску ппрпдицу. 
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У ЦСР усппстављена је  на лпкалнпм нивпу  услуга „Ппмпћ у кући за стара, инвалидна и 
хрпнишнп пбплела лица“ кпја брпји пкп 50 кприсника, кап и услуга „Ппмпћ у кући за децу са 
сметоама у развпју“ кпја има 16 кприсника. 

3.2.1.4. Култура и уметнпст 

Културне и верске устанпве 

Дпмпви културе 

1. Бпка – власнищтвп МЗ Бпка, бипскппска сала није у функцији, канцеларије и псталп се 

кпристи 

2. Банатска Дубица – власник СП Сешао, кпристи се у целпсти, пптребнп ренпвираое 

3. Јаркпвац, власник ПП Екпнпмија, није у функцији 

4. Сутјеска – власник МЗ Сутјеска, грађен 1985. У функцији 

5. Крајищник – власник МЗ Крајищник, у функцији 

6. Неузина – власник МЗ Неузина у функцији све сем бипскппске сале 

7. Крајищник – власник МЗ Крајищник – у функцији 

8. Кпнак – 

9. Јаща Тпмић – власник МЗ – у функцији (спба Бприслава Јанкулпва, спба Арсена 

Диклића и библиптека) 

10. Бусеое, власник МЗ Јаща Тпмић – у функцији 

11. Сешао, власник МЗ Сешао, у функцији (пптребна ппправка крпва и грејаое) 

 

На ппдрушју ппщтине Сешао, културна дпгађаоа углавнпм се прганизују у пквиру следећих 
устанпва: Пбразпвнп културни центар Сешао, библиптека „Јпван Душић“ Сешао и Културнп 
прпсветна заједница ппщтине Сешао 

Пбразпвнп културни центар Сешао настап је 1995. гпд. трансфпрмацијпм „бивщег“ Нарпднпг 
универзитета, са циљевима: 

• Разни видпви пбуке и преквалификације 

• Филмска приказивашка делатнпст 

• Прганизација разлишитих културних манифестација (приредби, ликпвних излпжби, 
прпмпција коиге...), какп прпфесипналних гпстујућих друщтава такп и аматерских из 
свих насељених места ппщтине Сешао. 

 

Најзнашајнија манифестација кпју прганизује Пбразпвни културни центар је ппкрајинска 
смптра рецитатпра „Песнише нарпда мпг“, кпји се већ дужи низ гпдина прганизује у Сешоу. И 
„Митрпвдански сусрети“ 

Библиптека „Јпван Душић“ Сешао дп 2001. гпд. радила је у саставу Пбразпвнп културнпг 
центра Сешао када се псампсталила. Свпју делатнпст пбавља у Сешоу и у пгранцима у Јащи 
Тпмићу, Крајищнику, Сутјесци и Јаркпвцу. Коижни фпнд у свих пет Месних заједница изнпси 
29.937 наслпва. Псим редпвне делатнпсти Библиптека прганизује Песнишку щтафету за 
ушенике Пснпвних щкпла и прпмпције коига. 

Културнп прпсветна заједница ппщтине Сешао  углавнпм впди бригу п развпју аматерских 
друщтава и манифестација. Међу брпјним манифестацијама истишу се: 

 Сусрет писци са границе (међунарпдни знашај),  

 ФЕТРА и издаваое међунарпднпг листа за културу и коижевнпст „Пгледалп“. 
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Све наведене устанпве су на заједнишкпм ппслу и дппринпсе развпју стваралащтва, пшуваоу 
културнпг наслеђа и задпвпљаваоу културних пптреба грађана ппщтине Сешао без пбзира 
на наципналну и верску припаднпст. 

Најизраженији прпблем кпд рада фплклпрних друщтава је недпстатак прпфесипналнпг 
кпрепграфа кпји би радип на ппдрушју целе ппщтине. Изражен је и прпблем неппстпјаоа 
Пмладинске прганизације на ппдрушју ппщтине Сешао. 

Најзнашајније верске устанпве на теритприји ппщтине Сешао су:  

 Храм Вазнесеоа Гпсппдоег – у Јаркпвцу, изграђен је у другпј пплпвини XВИИИ века. 
Икпнпстас је  рад Кпнстантина Данила (1863-1875.), а зидне слике насликап је Стеван 
Алексић. У опј се налази псликана икпна      „Распеће са два андјела“, једнп пд најбпљих 
уметнишких дела у нащпј икпнпграфији. 

 Црква Светпг Никпле – у Неузини, изграђена је 1811. гпд. Садащои икпнпстас у цркви је 
склппљен пд икпна разлишитих аутпра (пд XVIII дп краја XIX века). Најстарија икпна 
„Бпгпрпдице са Христпм“ пптише из 1770. гпд. Црква је вредан пример складне сепске 
грађавине, а свпјпм складнпщћу и разнпврсним инвентарпм кпји шува, представља 
знашајан дпкумент духпвнпг наслеђа. 

 Црква Светпг  Никпле – у Јащи Тпмић, изграђена је 1746. гпд. Црква је рађена у 
рпманскпм стилу. Икпнпстас и зидне слике делп су Стевана Алексића из 1905. гпд. 
Фреске и икпне радип је Недељкп Ппппвић Шербан (1752-1755.). 

 Узнесеое Блажене Дјевице Марије – у Јащи Тпмић. Римпкатплишка црква  изграђена је 
1911. гпд. Пред оенпм лепптпм ппсетилац не мпже да пстане равнпдущан. Задивљујући 
пбјекат пстап је будућим генерацијама кап истпријски и материјални траг екпнпмске 
мпћи места и мещтана. Грађена је кап мпнументална, једнпбрпдна црква, са трпстранпм 
аспидпм и звпникпм кпји је са западне стране. Красе је раскпщна декпрација, вредни 
витражи и складне прпппрције. У цркви се налазе две слике се темпм Вазесеоа 
Бпгпрпдице. Једна је рад Васе Ппмприщца из 1906. гпд., а другу је пптписап Јпханес 
Мертз из Будима 1799. гпд. 

 Храм Препбражеоа Гпсппдоег –  у Шурјану, изграђен је 1939. гпд. Сппменик је културе 
пд великпг знашаја. Станпвници румунскпг Чавпща пренели су икпне са свпг икпнпстаса у 
местп Шурјан, шија је црква у данащоем пблику ппдигнута 1939. гпд.на месту старијих 
грађавина (прве из 1765. и друге из 1835.).  Све пренете икпне (оих тридесетак) и два 
пара царских двери (XVIII век) ппдељене су у три серије. 

Пстали сакрални пбјекти кпји красе ппщтину Сешао и кпји такпђе ппседују пдређен 
културнп-истпријски знашај су: 

 Храм Светпг Саве – у Кпнаку, изграђјен је 1758. гпд. 

 Црква Светпг Ивана Крститеља – у Кпнаку, изграђена је 1895. гпд. 

 Храм Свете Трпјице – Банатска Дубица, изграђен је 1789. гпд. 

 Црква Снијежна гпспа – Неузина, изграђена је 1895. гпд. 

 Навјещтеое блажене дјевице Марије – Бпка, изграђена је 1840. гпд. 

 Црква Светпг Никпле – Бпка, изграђена 1910. гпд. 

 Црква Великпмушеника Димитрија – Сутјеска, изграђена 1896. гпд. 

 Храм Светпг Васкрсеоа Христпвпг – Сутјеска, изграђен 1993. гпд. 

 Храм Светпг Димитрија – Сешао, изграђен 1995. гпд. 

 Црква Светпг Пантелејмпна -Крајищник, у изградои. 
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ДВПРЦИ 

ДВПРАЦ  „ДАНИЈЕЛ“ 

На државнпм путу Зреоанин – Врщац у месту Кпнак, стптинак метара пре мпста на реци 
Брзави са леве стране налази се двпрац Данијел. Изградип га је грпф Данијел Ладислав 1884. 
гпд.  у класицистишкпм стилу. Двпрац је сппменик културе пд великпг знашаја. 

Уз главну зграду, кпја је служила за станпваое велеппседника, изграђена је једна скрпмнија 
грађевина за станпваое бирпща и слуга, а нещтп удаљенији су пстали екпнпмски пбјекти: 
кпоущница, щтале и сл. 

Двпрац пкружује леп парк кпји је један је пд најпшуванијих вредних представника вртне 
уметнпсти XIX века на теритприји Србије, са ретким и вредним стаблима имппнзантних 
димензија међу кпјима има и ретких егзптишних врста (стабла гинка). 

Данас се у двпрцу налази ПШ „Вук Карачић“, а у екпнпмским пбјектима се налазе станпви за 
предаваше и друге раднике у щкпли. Двпрац и парк пкп двпрца су дпбрп пшувани. 

МУЗЕЈИ 

СППМЕН СПБА Др БПРИСЛАВ ЈАНКУЛПВ- Јаща Тпмић 

Твпрац музејске и етнплпщке збирке у Јащи Тпмић је др Бприслав Јанкулпв, директпр 
гимназије у Паншеву. Завплевщи пвп местп ппшеп је да се бави археплпщким искппаваоима. 
Ствприп је сплидну збирку, кпју је 1937. гпд. ппклпнип Спкплскпм друщтву. Псамдесетих 
гпдина у Дпму културе у Јащи Тпмић уређује се стална ппставка са експпнатима кпје је 
прпнащап др Бприслав Јанкулпв на пвпм ппдрушју.  Музејску збирку шине и разне искппине 
са налазищта из брпнзанпг и железнпг дпба. У пкплини Јаще Тпмића на деснпј пбали 
Тамища прпнащап је трагпве терамарских спјеница, кпје су једине у Впјвпдини. Налазип је 
пстатке људских кпстију и брпјне трагпве Келта, Трашана, Слпвена кап и предмете римскп-
прпвинцијалне културе. 

СТАЛНА АРХЕПЛПШКА ППСТАВКА НАРПДНПГ МУЗЕЈА ЗРЕОАНИНА – Сешао 
Збпг шиоенице да су пвде пткривени мнпгпбрпјни пстаци бпгате истприје нарпшитп када је реш п 
даљпј прпщлпсти  Сешао је дпбип свпју сталну археплпщку ппставку у склппу кпје је излпженп 
пкп 50 експпната (украсни предмети, пруђе, фрагменти керамике, урне). Даља изушаваоа и 
искппаваоа мпгла би да прпмене данащоу слику п тпме щта се пвде дпгађалп.  

Јавни пбјекти и градитељска бащтина  

Захваљујући културнпј запставщтини из прпщлпсти у ппщтини Сешао данас ппстпје 
защтићени сппменици културе. 

 У Јаркпвцу, СРПСКА ПРАВПСЛАВНА ЦРКВА из друге пплпвине XVII века. ИКПНПСТАС И 
ТРНПВИ, рад Кпнстантина Данила 1863-1875. гпд. и ЗИДНЕ СЛИКЕ рад Стевана 
Алексића 1911. гпд. 

 У Јащи Тпмић, ЦРКВА СВ. НИКПЛЕ из 1746. гпд., ИКПНПСТАС И ЗИДНЕ СЛИКЕ, рад 
Стевана Алексића из 1905. гпд. РИМПКАТПЛИЧКА ЦРКВА из 1911. гпд. 

 У Кпнаку, ДВПРАЦ ДАНИЈЕЛА ЛАДИСЛАВА саграђен 1884. гпд у класицистишкпм стилу, 
са ПАРКПМ И ППМПЋНИМ ПБЈЕКТИМА. 

 У Неузини, СРПСКА ПРАВПСЛАВНА ЦРКВА СВ. НИКПЛА саграђена у перипду 1812-
1815. гпд. 
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3.2.1.5. Сппрт и рекреација 

Сппртскп –рекреативни пбјекти и терени 

У Ппщтини се налазе брпјни брпјни сппртски пбјекти и терени, а оихпв преглед дат је у 
наставку. 

Табела 24: Преглед сппртских пбјеката у Опщтини 

Назив сппртскпг 
пбјекта 

(сппртске јединице) 
Пснпвна функципнална јединица 

Адреса 
сппртскпг пбјекта 

Држалац сппртскпг 
пбјекта 

(централа) 

Адреса држапца 
пбјекта 

ПШ Жаркп Зреоанин Фудбалски терен МЗ Шурјан ПШ Жаркп Зреоанин Марщала Тита 33 

ПШ Вељкп Ђуришин  Птвпрени терен за рукпмет МЗ Банатска Дубица 
ПШ Вељкп Ђуришин - 
истуренп пдељеое 

Трг Прпфеспра 
Букурпва бб 

ПШ Алекса Шантић 
Птвпрени терени за кпщарку, 
пдбпјку, фудбал 

МЗ Сешао ПШ Алекса Шантић 
Партизански пут 
58  

 СШ Вук Карачић 
Фискултурна сала; Тениски терени; 
Птвпрени терени за кпщарку, 
рукпмет 

МЗ Сешао СШ Вук Карађић Гимназијска 1 

 Рукпметни терен  
Херцегпвина 

Птвпрени терен  МЗ Сешао 
Рукпметни клуб 
Херцегпвина 

Впжда Карађпрђа 
57 

Фудбалски стадипн Фудбалски терен МЗ Сешао 
Фудбалски клуб 
Билећанин 

Жарка Зреоанина 
бб 

Фудбалски стадипн 
Фудбалски терен;   Птвпрени терени 
за кпщарку, пдбпјку, рукпмет 

МЗ Сутјеска 
Фудбалски клуб 
Раднишки 

Бприса Кидриша 
бб 

ПШ Ивп Лпла Рибар 
Птвпрени терени за кпщарку, 
пдбпјку, фудбал, рукпмет 

МЗ Сутјеска ПШ Ивп Лпла Рибар 
Бприса Кидриша 
10 

ПШ Славкп Рпдић 
Фискултурна сала; Птвпрени терени 
за кпщарку, пдбпјку, фудбал, рукпмет 

МЗ Крајищник ПШ Славкп Рпдић 
Жарка Зреоанина 
17 

Фудбалски стадипн Фудбалски терен МЗ Крајищник Фудбалски клуб Крајина Славка Рпдића бб 

ПШ Стеван Алексић Фискултурна сала МЗ Јаща Тпмић ПШ Стеван Алексић Марщала Тита 99 

Фудбалски стадипн 
Фудбалски терен;   Птвпрени терени 
за кпщарку, пдбпјку, рукпмет 

МЗ Јаща Тпмић 
Фудбалски клуб 
Раднишки 

ЈНА бб 

ПШ Вељкп Ђуришин  
Птвпрени терени за кпщарку, 
пдбпјку, фудбал, рукпмет 

МЗ Јаркпвац ПШ Вељкп Ђуришин 
Трг др С. Букурпва 
12 

Фудбалски стадипн Фудбалски терен МЗ Јаркпвац Фудбалски клуб Слпга 
Вељка Ђуришина 
60 

ПШ Вук Карачић 
Птвпрени терени за кпщарку, 
пдбпјку, фудбал, рукпмет 

МЗ Кпнак ПШ Вук Карачић Марщала Тита 14 

Фудбалски стадипн Фудбалски терен МЗ Кпнак МЗ Кпнак Марщала Тита 28 

ПШ Браће Стефанпвић 
Птвпрени терени за кпщарку, 
пдбпјку, фудбал, рукпмет 

МЗ Неузина ПШ Браће Стефанпвић Ђуре Ращкпва 70/а 

Фудбалски стадипн Фудбалски терен МЗ Неузина 
Фудбалски клуб 
Прплетер 

Златпмира Бајина 
бб 

ПШ Жаркп Зреоанин 
Птвпрени терени за кпщарку, пдбпјку 
фудбал, рукпмет 

МЗ Бпка ПШ Жаркп Зреоанин Марщала Тита 33 

Фудбалски стадипн Терен за фудбал МЗ Бпка 
Фудбалски клуб 
Нафтагас 

Раднишка кплпнија 
2 

Извпр: Сппртски савез ппщтине Сешао 
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Стаое фискултурних сала  је на задпвпљавајућем нивпу. Пптребне су неке ситне ппправке  
кап на пример (ппправке крпвпва, прпзпра…). Сале су пскуднп ппремљене сппртским 
справама и реквизитима, тп су углавнпм старе справе кпје је ризишнп кпристити у наставнпм 
прпцесу. Птвпрени терени су у сплиднпм стаоу, јер се  сваке гпдине за време 
традиципналних Летоих игара пбнављају    у складу са мпгућнпстима. 

У ппщтини Сешао ппстпји заппшет сппртски пбјекат-хала, за кпји не треба јпщ мнпгп улагаоа 
а кпји би утицап на сппртскп –рекреативни и туристишки развпј у ппщтини. 

СППРТСКИ САВЕЗ ППШТИНЕ СЕЧАО 

Сппртски савез ппщтине Сешао настаје трансфпрмацијпм СПФК-е ступаоем на снагу Закпна 
п сппрту из 1996. г. Уписан је у Регистар сппртских прганизација 03.септембра 1998. гпдине 
ппд брпјем 660-3596/97. Нпви Статут дпнет је 27.03.2012. усаглащен са нпвим Закпнпм п 
Сппрту(„Сл гл. РС“, брпј 24/11 пд 04.04.2011.гпд). Пбавља ппслпве кпји су пд заједнишкпг 
интереса за сппрт у Сешоу кап и за оегпве шланпве. Пргани савеза су: Скупщтина, Управни 
пдбпр, Надзпрни пдбпр, Председник Скупщтине савеза, Председник савеза. 
 
Адреса:    Впжда Карађпрђа 57, 23240 Сешао, Србија                         
Телефпн:    023/842-063;  023/842-013                
Имејл:     sportsavsecanj@beotel.net  
Председник савеза: Зпран Рикалп 
Секретар савеза: Марија Аћимпвић    
 

Табела 25: Преглед шланпва сппртскпг савеза ппщтине Сешао 

Р.бр. НАЗИВ 

1. РУКПМЕТНИ КЛУБ „ХЕРЦЕГПВИНА“   СЕЧАО 

2. РУКПМЕТНИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“    ЈАША ТПМИЋ 

3. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БИЛЕЋАНИН“    СЕЧАО 

4. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“    СУТЈЕСКА 

5. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „НАФТАГАС“    БПКА 

6. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „КРАЈИНА“    КРАЈИШНИК 

7. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“   ЈАША ТПМИЋ 

8. СППРТСКП ДРУШТВП „ПРПЛЕТЕР“   НЕУЗИНА 

9. СППРТСКП ДРУШТВП „СЛПГА“    ЈАРКПВАЦ 

10. ШАХПВСКИ КЛУБ „СЛПГА“    ЈАРКПВАЦ 

11. КБС „ГАРД“ БПКА (кик бпкс савез) 

12. ШАХПВСКИ КЛУБ „КРАЈИНА“   КРАЈИШНИК 

13. ШАХПВСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“  ЈАША ТПМИЋ 

14. ШАХПВСКИ КЛУБ „БИЛЕЋАНИН“  СЕЧАО 

15. КАРАТЕ КЛУБ „КРАЈИНА“  КРАЈИШНИК 

16. КАРАТЕ КЛУБ „РАТАР“  ЈАША ТПМИЋ 

17. КАРАТЕ КЛУБ „ППБЕДА“  БПКА 

18. КАРАТЕ КЛУБ „РАДНИЧКИ“  СУТЈЕСКА 

19. КАРАТЕ КЛУБ „ХЕРЦЕГПВИНА ИППН“   СЕЧАО 

20. КПШАРКАШКИ КЛУБ „СЕЧАО“   СЕЧАО 

21. КПШАРКАШКИ КЛУБ „КРАЈИНА“ КРАЈИШНИК 

22. ПДБПЈКАШКИ КЛУБ „КРАЈИШНИК“  КРАЈИШНИК 

23. ПДБПЈКАШКИ КЛУБ „СЕЧАО“   СЕЧАО 

Извпр: Сппртски савез ппщтине Сешао 

 

Рукпметни клуб „Херцегпвина“ Сешао се такмиши у I Впјвпђанскпј лиги СЕВЕР, има запажене 
резултате у дугпгпдищоем такмишеоу у тпм рангу. Најзнашајнији успех у дпсадащоем 
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такмишeоу памти се јпщ из неких давних –дпбрих времена када су 1975 са Црвенпм Звездпм 
играли пплуфинале Купа Југпславије. 

Рукпметни клуб “Раднишки“  Јаща Тпмић такмиши се у II Впјвпђанскпј лиги СЕВЕР, и 
најзнашајнији успех им је финале Купа  Впјвпдине 1977. 

Фудбалски клубпви се такмише у Ппдрушним лигама без неких знашајнијих резултата. 

Карате клуб „Ппбеда“ Бпка  и Карате клуб „Крајина“ Крајищник имају запажене резултате 
кап  нпр. Ушествпваое и медаље на Балканским  такмишеоима, ппзиви за такмишеоа 
репрезентације у млађим категпријама. 

Пдбпјкащкащки клуб „Крајищник“ Крајищник се такмиши у Вијвпђанскпј лиги и важнп је 
наппменути да је тп једини такмишарски женски клуб у ппщтини. 

Пдбпјкащки клуб „Сешао“ Сешао је млад клуб кпји се такмишип једну гпдину а сада се бави 
пкупљаоем деце млађих категприја ради дружеоа, игре, рекреације, правилнпг и струшнпг 
физишкпг развпја деце и пмладине. 

Кпщаркащки клубпви су ппсле дугпгпдищоег наппрнпг рада и у бпрби са  ппадаоем брпја 
деце   мпрали да пређу у статус  мирпваоа. 

 

 

3.2.1.6. Медији и инфпрмисаое 

У ппщтини Сешао ппслпви инфпрмисаоа грађана и праћеое активнпсти пргана, 
прганизација и устанпва лпкалне заједнице пбављају се путем лпкалнпг радип емитера 
Радип  „Сешао“, шији је псниваш Скупщтина ппщтине Сешао. Ради се п јединпм електрпнскпм 
и щтампанпм гласилу кпје функципнище и кпје се ппставља у функцију пствариваоа права 
грађана да буду инфпрмисани п виталним и свакпдневним активнпстима и дещаваоима у 
свпм живптнпм амбијенту. 

Радип Сешао: медијска кућа Радип „Сешао“, Сешао  је лпкални радип на теритприји ппщтине 
Сешао и пкплине, кпји ппслује кап јавнп преузеће, у ппсегу кпји је пдређен зпнпм ппкриваоа 
кпја је утврђена и верификпвана пдлукпм РРА пд 18.08.2008. гпд. Пснпван је 1998. гпд. на 
фреквенцији 96,3 МHz и прпграмским  кпнцептпм ппкрива щирпк спектар сервиснп – 
инфпрмативнпг, културнп – пбразпвнпг и сппртскп забавнпг пквира кпји, приступпм и 
квалитетпм настпје да превазиђу захтеве везане самп за лпкалну заједницу. Прпграмскпм 
щемпм пбухваћени су сви битни, витални сегменти друщтвене реалнпсти на свим нивпима – 
из угла щирег круга пппулацијских, друщтвенп – интересних и циљних категприја и група, са 
адекватним ппкриваоем етнишких заједница кпје егзистирају на теритприји ппщтине Сешао. 
У складу са Пдлукпм псниваша прпграмскпм щемпм недељнп се емитује једнпшаспвни 
прпграм на маоинским језицима кпји су у службенпј упптреби – мађарскпм и румунскпм.  

Грп прихпда пстварује се из средстава лпкалне сампуправе , маои деп пстварује се на 
тржищту пглащаваоа а знашајан деп пстварује се прекп аплицираоа кпд прпјектних 
кпнкурса Министарства културе и инфпрмисаоа и Ппкрајинскпг секретаријата за 
инфпмисаое.   

У складу са пдредбама Закпна п јавнпм инфпрмисаоу и медијима, Закпна п електрпнским 
медијима и Закпна п приватизацији пвп медијскп гласилп налази се у заврщнпј фази 
приватизације шији заврщетак је закпнски прецизиран закљушнп са  01.07.2015. гпд.  

Ппщтина ће у  2016. гпд. у сарадои са Независним друщтвпм нпвинара Впјвпдине, а уз 
финансијску ппдрщку Министарства  културе и инфпрмисаоа израдити Лпкални акципни 
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план за развпј инфпрмисаоа 2016-2017., дпкумент кпји ће уважити нпву медијску стварнпст, 
медијске закпне и резултате спрпвпђеоа закпна тпкпм 2015. гпд. 

 

3.2.1.7. Невладине прганизације 

У Ппщтини је релативнп дпбрп развијен и невладин сектпр, шије је кретаое датп у следећпј 
табели. 

Табела 26: Кретаое брпја удружеоа 

Брпј удружеоа 2011. 2012 2013. 2014. 2015. 

 Активних 37 69 74 86 87 

 Нпвппснпваних 4 2 4 12 1 

Извпр: АПР 

Наппмена: Ппследое ажурнп стаое је за перипд 01.01.-30.06.2015. гпд. 

 

3.2.1.8. Кратак преглед релевантних планских дпкумената 

 

Релевантни плански дпкументи у пвпј пбласти су: 

1. Лпкални акципни план за младе ппщтине Сешао 2012-2015. гпд. 

2. Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица  
у ппщтини Сешао за перипд 2009-2013. гпд. 

3. Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Сешао 2010-2014. гпд. 

 

Лпкални акципни план за младе ппщтине Сешао 2012-2015. гпд. акценат ставља на 
ппбпљщаое пплпжаја младих у Ппщтини. У Дпкументу је изврщена стратещка нализа пп 
следећим пбластима: 1) Пбразпваое младих, 2) Здравље младих, 3) Заппщљаваое младих, 
4) Култура и слпбпднп време, 5) Активнп укљушиваое младих у друщтвп, изградоа цивилнпг 
друщтва, вплпнтеризам, 6) Мпбилнпст и инфпрмисаое младих, 7) Защтита живптне средине 
и пдрживи развпј, 8) Спцијална пплитика према младима, и 9) Безбеднпст младих. У 
Акципнпм плану су, накпн анализираних резултата, за сваку пд припритетнх пбласти 
ппстављени циљеви, а у пквиру кпјих су  дефинисане активнпсти, индикатпри, нпсипци 
активнпсти, извпри финансираоа, кап и временски пквир за оихпву реализацију. У 
заврщнпм делу дпкумента, дефинисани су механизми пдрживпсти спрпвпђеоа Дпкумента. 
На пвај нашин, Дпкумент представља пдлишну пснпву за идентификацију прпјеката из 
релевантне пбласти у Акципнпм плану Стратегије. 

Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица у 
ппщтини Сешао 2009-2013 је Дпкумент кпји изражава дугпрпшна ппредељеоа лпкалне 
сампуправе за ппбпљщаое живпта и ствараое мпгућнпсти за пптпуну интеграцију избеглих 
и интернп расељених лица у лпкалну заједницу. У Дпкументу су ппстављена 2 ппщта и 6 
специфишних циљева, кпји су акципнпм плану разрађени на активнпсти, кпје су прецизиране 
са следећим параметрима: Перипд реализације, Пшекивани резултат, Индикатпр(и), 
Пптребни ресурси, Нпсилац активнпсти и Партнер(и) у реализацији. Без пбзира щтп је 
плански перипд за имплементацију Дпкумента истекап, мпже се изврщити оегпва 
евалуација и неимплементиране активнпсти, кпје су и даље актуелне, предлпжити у акципни 
план пве Стратегије. 
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Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Сешао 2010-2014. гпд. је дпкумент 
кпјим се желела скренути пажоа и унапредити пплпжај спцијалнп угрпжених група у 
Ппщтини. У складу са тиме, ппред анализе тренутнпг стаоа у Ппщтини, дефинисане су 
циљне групе кпјима се треба ппсветити пажоа, и тп: стара лица, деца и млади, пспбе са 
инвалидитетпм, жене, избегла и интербнп расељена лица, кап и маргинализпван егрупе 
станпвнищтва – Рпми. У Дпкументу су ппстављени 3 циља, дефинисана кап:  

1) Фпрмираое ванинституципналних спцијалних услуга,  

2) Јашаое знаоа и вещтина лпкалних актера да се баве спцијалнпм пплитикпм на рефпрмски 
нашин и  

3) Унапређеое инфпрмисанпсти – станпвнищтва, кприсника и лпкалних актера.  

Дпкумент има свпј акципни план, разрађен на нивпу 10 спцијалних услуга. Без пбзира щтпје 
плански перипд истекап, Дпкумент мпже представљати дпбру пснпву за идентификацију 
прпјеката у акципнпм плану пве Стратегије. 
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3.2.2. SWПТ анализа – Друщтвене делатнпсти 

Радна група РГ 2: Развпј друщтвених делатнпсти је у пквиру свпг тематскпг ппдрушја 
израдила SWПТ матрицу приказану у наставку.  

Наппмена: симбпл  „*“ пзнашава „јашину“, пднпснп „важнпст“ атрибута.  

 

СНАГЕ 

+ Виспкппбразпвани кадрпви (пбразпваое, 
здравствп, спцијална защтита, сппрт,...)*** 

+ Дпступнпст щкплских пбјеката (свакп 
насељенп местп има предщкплскп и 
пснпвнп пбразпваое са изузеткпм 
Бусеоа)*** 

+ Дпступнпст примарне здравствене 
защтите*** 

+ Мултинаципнална средина***  

+ КУД-пви (традиција)** 

+ Ппстпјаое устанпве за пружаое квалитетне 
услуге спцијалне защтите** 

+ Развијен сппрт уз пратеће сппртске 
пбјекте** 

+ Ппдрщка Лпкалне сампуправе** 

+ Преппзнатљиве манифестације* 

+ Планска дпкумента у пбласти друщтвених 
делатнпсти** 

+ Радип Сешао???? 
 

СЛАБПСТИ 

- Слабп развијена друщтвена свест у свим 
сферама*** 

- Слабп развијен НВП сектпр*** 

- Недпвпљнп струшнпг кадра*** 

- Неппстпјаое канцеларије за младе** 

- Неразвијена привреда** 

- Недпстатак јавнпг превпза** 

- Неппстпјаое ваннаставних активнпсти за 
ушенике** 

- Неискприщћенпст туристишких 
пптенцијала** 

- Велики брпј издржаваних лица** 

- Лпща финансијска ситуација 
станпвнищтва** 

- Ранп напущтаое щкплскпг система 
маргинализпваних група** 

- Лпще стаое пбјеката у сфери друщтвених 
делатнпсти (щкплствп, здравствп, ...)** 

- Неадекватна ппремљенпст у пбразпвним и 
устанпвама културе** 

- Лпща инфраструктура у устанпвама 
здравствене защтите** 

 

ШАНСЕ 

 Дпступнпст разлишитих фпндпва (ЕУ, РС 
АПВ,...)*** 

 Гранишни прелаз Јащи Тпмић*** 

 Река Тамищ** 

 Братски градпви/ппщтине** 

 Ппзнати Сешаоци у расејаоу** 

 

ПРЕТОЕ 

 Депппулација Ппщтине*** 

 Мали наталитет*** 

 Систем вреднпсти друщтва*** 

 Лпщ правни амбијент** 

 Кпрупција у друщтву** 

 Низак живптни стандард** 
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3.3. Живптна средина    

Защтита живптне средине представља кпнтинуиран прпцес у кпме мпрају ушествпвати сви 
сегменти друщтва узимајући у пбзир закпне прирпде. Све активнпсти предвиђене пвпм 
Стратегијпм мпрају бити у функцију защтите и пшуваоа живптне средине.   

3.3.1. Ппис тренутне ситуације  

У ппщтини Сешао евидентирани су пдређени извпри загађеоа живптне средине, кпји пптишу 
пд вище фактпра. 

Кап главне екплпщке прпблеме на теритприји Ппщтине испитаници су редпм издвпјили 
следеће прпблеме:  

 Прпблем птпадних впда, септишких јама и недпстатак канализације и индустриских 
прешисташа птпадних впда,  

 Деппније кпмуналнпг птпада, 

 Прпблем снабдеваоа впдпм за пиће, и 

 Неуређенпст јавних зелених ппврщина (недпстатак пвих ппврщина). 

 

Извпри загађеоа впде: 

Пснпвни извпри загађеоа впде су птпадне впде. Ппщти је закљушак за сва насељена места 
да се за пдвпђеое птпадних впда из дпмаћинства кпристе впдппрппусне септишке јаме (иакп 
закпн налаже да мпрају бити непрппусне). Ппред пвпга три насељена места (Сешао, 
Крајищник и Јаща Тпмић) имају мини канализаципни систем изграђен за ужи центар насеља, 
а ни један прешисташ тих птпадних впда није у функцији већ функципнищу кап птвпрена 
септишка јама. Ппред насељенпг места Сешао, где је изградоа канализације у тпку, 
препстала места ппщтине, изузев Крајищника, нису систематизпвала свпје активнпсти на 
изради прпјектне дпкументације кпја би рещила управљаое птпадним впдама. Такпђе щтп 
се тише стаоа птпадних впда свих насеља на ппдрушју ппщтине Сешао евидентан је прпблем 
недпстатка дпкументације. Штп се тише индустријских птпадних впда, на теритприји ппщтине 
Сешао не ппстпје неки већи загађиваши шије би птпадне впде из технплпщкпг прпцеса трајнп 
деградирале живптну средину. Најзнашајнија предузећа кпја се истишу с аспекта утицаја 
птпадних впда на живптну средину су „Массаграр” ДПП Нпви Сад, фарма свиоа у Сешоу и 
Нафтнп ппље Бпка кпје ради у пквиру Нафтне индустрије Србије „НИС“. 

 

Извпри загађеоа земљишта:  

 На теритприји ппщтине Сешао, кап щтп је слушај и у већем делу Впјвпдине, није адекватнп 
рещенп управљаое птпадпм. Наиме, ппстпјећа пдлагалищта су неуређена, без 
дпкументације, без икаквих пратећих пбјеката, ппреме и без мера защтите. Птпад се 
деппнује без икакве предхпдне пбраде (не врщи се селекција птпада, кап ни валпризација 
секундарних сирпвина). У свим насељима ппщтине деппнијски прпстпр не задпвпљава 
закпнски дефинисане критеријуме а ппстпјеће деппније представљају права сметлищта 
(имајући у виду дефиницију да деппнија представља пбјекат кпји инкпрпприра низ 
специфицираних технишких, санитарних и захтева за защтиту живптне средине). Пвакп не 
уређене деппније – сметлищта представљају дугпрпшну ппаснпст пп здравље станпвнищтва 
ппсебнп акп се имају у виду загађеоа кпја прпузрпкују. Дпдатнп, велики прпблем 
представља некпнтрплисанп пдлагаое смећа путем дивљих деппнија кпјих има пп некпликп 
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у свакпм насељу, кап и неадекватнп пдлагаое анималнпг птпада. Услугу прганизпванпг 
изнпщеоа смећа грађанима и привредним субјектима пружа  Јавнп кпмуналнп предузеће 
„Сешао“ из Сешоа и пна се заснива на прганизпванпм сакупљаоу смећа, трансппрту и 
пдлагаоу на сепске деппније. Прганизпванп изнпщеое смећа у ппщтини Сешао ппшелп је 
2003. гпд. Ппред ЈКП „Сешао“ грађани такпђе сами кпристе деппније бацајући веће 
кплишине птпада. Тп је најшещће двприщни птпад, грађевински щут, стајскп ђубре, стари 
намещтај, уређаји из дпмаћинства, угинуле дпмаће живптиое и слишан птпад.  

 

3.3.1.1. Клима и рељеф 

Гепмпрфплпщке, геплпщке педплпщке карактеристике зенљищта 

 На теритприји ппщтине Сешао се сусрећу два гепмпрфплпщка пблика: дплина Тамища и 
лесна тераса са два крака - Јужна банатска лесна тераса и Средое банатска лесна тераса или 
Зреоанинска, севернп пд Тамища. Прпсешна надмпрска висина на теритприји ппщтине 
Сешао је 78-79 m. Лесна тераса је сува и плпдна и мпже се експлпатисати у разлишите 
привредне сврхе. Птуда, има идеалне услпве за живпт и за насељаваое, те затп на тпм 
прпстпру има највище насеља и највећи брпј станпвника. Лесна тераса је састављена пд 
једнпг леснпг склада на бази пескпвитпг и глинпвитпг материјала. Дплина Тамища има 
најмаоу релативну насељенпст у Банату. Пре свега збпг прпстпрних слатинастих ппврщина и 
мале плпднпсти. Насеља су изграђена на ивици лесне терасе, где се пна спущта у алувијалну 
раван Тамища. 

Пп геплпщким карактеристикама ппщтина Сешао не пдступа мнпгп пд целпг ппдрушја 
Баната. На ппдрушју Ппщтине су врщена геплпщка истраживаоа и има укупнп десетак 
истражних бущптина. Међутим, сва пва истраживаоа нису дала ппсебне резултате. 
Устанпвљенп је да у северним делпвима ппщтине, на већим дубинама има палепгених 
седимената. Највище има гпропкредних седимената (скпрп цеп истпшни деп ппщтине) и тп 
су углавнпм разлишити пещшари, глиници и нещтп маое крешоаци и лаппрци, али у пвпм 
делу нису нпсипци термалних впда, гаса нити нафте. У делу ппщтине пд Неузине према 
Кпнаку и на југу, утврђене су наслаге из јуре и палепзпика, али такпђе без мпгућнпсти 
експлпатације 

Приказ педплпщкпг састава земљищта на теритприји ппщтине Сешао урађен је на бази 
резултата педплпщкпг картираоа АП Впјвпдине, кпје је пбавип Институт за ппљппривредна 
истраживаоа у Нпвпм Саду, 1972. гпд. 

Педплпщку карту ппщтине Сешао  карактерищу 5 препвлађујућих типпва и варијетета 
земљищта. 

Чернпзем карбпнатни јавља се у знашајнијпј мери у атарима Јаще Тпмић, Крајищника, 
Сутјеске, а у маоем пбиму и кпд Сешоа, Банатске Дубице и Јаркпвца. Пдликује се релативнп 
дубпким хумусним хпризпнтпм, вепма ппвпљним хемијским, физишким, впднп-ваздущним и 
прпизвпдним пспбинама и лакпм пбрадпм. Спада у првпкласна земљищта за 
ппљппривредну прпизвпдоу.  

Пстали типпви шернпзема маое су плпдни пд претхпднпг, али се такпђе убрајају у виспкп 
квалитетна земљищта. Тп су шернпзем са знацима пглејаваоа (Бусеое, делпви Сешоа и 
Неузине), шернпзем са знацима забариваоа (између Тамища и Брзаве), шернпзем 
сплпоецасти (јужнп пд Бпке) и сл.  

 Псим шернпзема, у ппщтини Сешао, у знашајнијпј мери заступљене су и ритске црнице и тп 
карбпнатне, у атарима Кпнака и Бпке и безкарбпнатне у атарима Шурјана и Бпке. Ритске 
црнице су пптенцијалнп плпдна земљищта, кпја захтевају увпђеое впднпг режима и 
примену интензивне агрптехнике. Најшещће се кпристе за ратарске културе. 



 

 

50 

У атару Кпнака jавља се ритска смпница. 

У најнижим делпвима ппщтине препвлађују сплпоец и сплпншак, дпк дуж тпкпва Тамища и 
Брзаве има алувијалних нанпса. 

Ппщтина Сешао пдликује се квалитетним земљищтем, а шернпзем је најзаступљенији тип 
земљищта, јер пбухвата 52,28% укупних ппврщина. Знашајан прпценат ппврщина птпада на 
слатине 16,14%, кпје са аспекта ратарске прпизвпдое имају ниску прпизвпдну вреднпст.  

Пд псталих типпва земљищта заступљена је ритска црница 12,97%, смпница 6,57% и разни 
пблици алувијума 3,9%, кап и мпшварнп глејнп земљищте 1,28%. Пстали типпви земљищта су 
знатнп маое заступљени. 

Заступљени педплпщки типпви и варијетети земљищта пружају сплидну пснпву за даљи 
развпј и унапређеое ппљппривредне прпизвпдое. 

Клима 

За климу пвпг ппдрушја се пбишнп каже да је умеренп-кпнтинентална са јаснп израженим 
гпдищоим дпбима. Карактеристика климе је недпвпљна кплишина падавина, уз тп 
неравнпмернп расппређених, ппсебнп у перипду вегетације (април- пктпбар), затим виспке 
температуре у вегетаципнпм перипду и недпстатак влаге у земљищту за време вегетације. 

Температура ваздуха 

Средоа гпдищоа температура ваздуха изнпси 11,6 °C. Прпсешна средоа температура 
ваздуха за перипд зиме изнпси 1,0 °C, прплећа 11,9 °C, лета 21,8 °C , јесени 11,7 °C и у 
вегетаципнпм перипду 17,6 °C. Средоа вреднпст брпја дана са мразпм је за јануар 20,9, 
фебруар 17,6, март 11,2, април 2,2, мај 0,1, пктпбар 2,7, нпвембар 8,2, децембар 19,1. 
Средоа гпдищоа вреднпст брпја дана са мразпм је 82. Средоа вреднпст брпја дана са 
максималнпм температурпм ваздуха ≥ 30 °C, има следећи тпк: април 0,1, мај 1,9, јуни 7,4, 
јули 11,8, август 12,6, септембар 1,8, пктпбар 0,1. 

Влажнпст ваздуха 

Релативна влажнпст ваздуха је у пбрнутпм пднпсу са температурпм, щтп је температура већа 
релативна влажнпст ваздуха је маоа. Највища прпсешна релативна влажнпст бележи се у 
децембру 86,1%. 

Облашнпст и псуншанпст 

Средоа гпдищоа сума псуншаваоа изнпси 2.010,6 шаспва. Ведрих дана у тпку гпдине има 
67,4 шаспва дпк брпј пблашних дана у тпку гпдине изнпси 105,1 шаспва. 

Падавине 

Прпсешна гпдищоа кплишина падавина изнпси 562,1 mm, при шему навище падавина има у 
јуну месецу 87,0 mm, а најмаое у фебруару 33,5 mm. 

Ветрпвитпст 

Централни Банат спада у ветрпвита ппдрушја. Карактеристишан ветар је кпщава или 
југпистпшни ветар кпји дува прекп 300 дана у гпдини, брзинпм прекп 10 m/s, а ппщтп дува на 
ударе брзина је мнпгп већа, и дп 50 m/s. Ппред кпщаве кпја дува најшещће у децембру, 
ппјављују се и северпзападни ветар, кпји је најшещћи у перипду пд марта дп септембра са 
средопм брзинпм пд 3,8 m/s, јужни ветар, најаши је у прплеће, југпзападни ветар шест је у 
летоим месецима и северни ветар кпји је шест у јулу месецу. 
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3.3.1.2. Прирпдни ресурси и минерална бпгатства  

На теритприји ппщтине Сешао налази се нафтнп-гаснп ппље „Бпка” у експлпатацији, кап и 
квалитетна налазищта и експлпатација ппекарских сирпвина. Евидентиране бущптине 
гептермалних впда такпђе представљају знашајан пптенцијал пвпг ппдрушја, какп за развпј 
туризма, такп и кприщћеое у привредне, пднпснп енергетске сврхе. 

Са аспекта експлпатације нафте и прирпднпг гаса на ппдрушју ппщтине Сешао пптребнп је 
резервисати прпстпр за истражне радпве и бущптине НИС-НАФТАГАСА, јер ппсматрани 
прпстпр спада у пдпбрени истражни прпстпр НИС-НАФТАГАСА на пснпву Рещеоа 
Ппкрајинскпг секретаријата за енергетику и минералне сирпвине. 

Распплпживи прирпдни ресурси и пптенцијали за развпј Ппщтине су: 
 Пткривена, активна и јпщ неиспитана налазищта нафте и прирпднпг гаса; 

 Глина – сирпвина за индустрију грађевинских материјала; 

 Гептермална впда, кап минерална впда и гептермална енергија. 

 

3.3.1.3. Прирпдне и заштићене вреднпсти  

Када се гпвпри п защтићеним прирпдним дпбрима на теритприји ппщтине Сешао, акценат се 
треба ставити на защтиту станищта, какп бара и мпшвара такп и малпбрпјних щума. 

Пд живптиоских врста кпје су защтићене кап прирпдне реткпсти а присутне су на пвим 
прпстприма мпжемп ппменути неке: решни рак, седмпташкаста бубамара, ластин репак 
(лептир), рибе (банатска кркуща, шикпв, велики и мали вретенар, балавац), жабе (красташа, 
гаталинка, зелене жабе), барска кпроаша, змија белпущка, велика и мала бела шапља, бела 
рпда, ветрущка, спве (кукувија, кукумавка, мала ущара), детлић, ласта, јеж, неке врсте из 
фамилије рпвшица, врсте из фамилије щищмища, врсте из фамилије куна (ласица, видра, 
куне), вук, дивља машка итд. 

Треба ппменути да се на припбаљу и рукавцима Тамища налази гнездилищте прла 
белпрепана (врста кпја се налази на светскпј црвенпј листи- IUCN Red list). 

На слатинама и слатинастим пащоацима гнезди се вивак, црнпглава траварка, а тпкпм сепба 
знашајна су пдмаралищта мнпгпбрпјнпх врста птица кап щтп су прдавац, црвенпнпги 
прудник, ритска спва. На пвпм лпкалитету мпже се видети и златпврна, тп је врста кпја је у 
Србији на ивици истребљеоа.  

На слатинама и пстацима степа кап и на припбалнпм ппдрушју уз реку Тамищ, налазе се 
станищта флпристишких вреднпсти. Насеља Сешао и Неузина са свпјпм пкплинпм припадају 
IPA (Important Plant Areas) ппдрушју, на кпјима су забележене врсте Наципналне IPA листе пд 
међунарпднпг знашаја (слатинска вегетација, ливадскп- степска вегетација, вегетација 
умеренп влажних ливада, мпшварна вегетација заслаоених станищта, прпбална мпшварна 
вегетација) шија станищта уживају први степен режима защтите. 

Река Тамищ са свпјим пбалским ппјаспм је екплпщки кпридпр пд међунарпднпг знашаја у 
Републици Србији. Защтићенп екплпщки знашајнп ппдрушје ''Пптамищје је деп екплпщке 
мреже Републике Србије (Уредба п екплпщкпј мрежи „Службени гласник РС“, бр. 120/2010). 

На предлпг Завпда за защтиту прирпде Србије, ради пшуваоа препсталих вредних примерака 
дендрпфлпре знатне старпсти и имппзантних вреднпсти, кап и врста кпје су ретке за пвп 
ппднебље, Скупщтина ппщтине Сешао је дпнела пдлуку п защтити сппменика прирпде Парк 
двпрца у Кпнаку (Службени лист Ппщтине Сешао, бр.8/2011), кпјпм је парк Двпрца у Кпнаку 
стављен ппд защтиту кап прирпднп дпбрп великпг знашаја и сврстан у другу категприју 
защтите кап сппменик прирпде.''Парк двпрца“ у Кпнаку је један пд најпшуванијих вредних 
представника вртне уметнпсти XИX века на теритприји Републике Србије. Типишан пример 
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мещпвитпг стила кпји је дпминирап у вртнпј архитектури тпга времена, насталпг 
кпмбинпваоем елемената францускпг и енглескпг стила.  

 

3.3.1.4. Впдни ресурси 
 
Ппвршинске впде 

Впдни ресурси представљени су рекама Тамищ и Брзава, рибоацима у Сешоу, Сутјесци, 
Неузини, Бпки и Банатскпј Дубици и густп испресецаним системпм каналске мреже средоег 
Баната у саставу ХС ДТД. 

Тамищ је најзнашајнији впдптпк јужнпг Баната, а крпз ппщтину Сешао прптише дужинпм пд 
38 km. Некадащои впдптпци Ланка и Бирда нестали су мелипрацијпм и пд оихпвих кприта 
пстали су самп најдубљи делпви, кпји се испуне впдпм за време виспких впдпстаја. Баре и 
мпшваре су се задржале самп ппред Тамища.Тамищ је река кпја извире у Румунији, прплази 
крпз цеп Банат и улива се у Дунав кпд Паншева. Узпркпваое је изврщенп на лпкацији кпд 
Бптпща. Квалитет впде Тамища у ппгледу садржаја испитиваних параметара (припритетних и 
припритетних хазардних супстанци) пдгпвара II класи (дпбар статус). 

Квалитет седимента Тамища пдгпвара класи 4 према садржају арсена и класи 3 према 
садржају никла. Према ранијим испитиваоима, на ппдрушју Баната детектпване су ппвећане 
кпнцентрације арсена у ппдземнпј впди кап ппследица оегпвпг присуства у земљищту, те је 
мпгуће да је садржај арсена у седименту заправп на нивпу прирпднпг фпна. 

Тамищ има највећи брпј притпка у Румунији и самп једну у нащпј земљи (Брзава), такп да је 
мпгућ унпс прекпгранишнпг загађеоа. С пбзирпм да Тамищ у нащпј земљи није пптерећен 
птпадним впдама, јер нема директних упущтаоа птпадних впда, кпнтаминирани седимент 
мпже бити ппследица прекпгранишнпг загађеоа. На Тамищу има већи брпј рибоака. 

На теритприји Ппщтине изграђен је велики брпј канала пд кпјих су најзнашајнији Нпви Бешеј 
– Банатска Паланка, систем Тамищац и канал Сутјеска – Крајищник. Канал Нпви Бешеј – 
Банатска Паланка на теритприји ппщтине је пд изузетнпг знашаја за рещаваое навпдоаваоа, 
пдвпдоаваоа и плпвидбе у пвпм делу Баната, кпји ппред ппвезиваоа знашајних привредних 
центара Башке и Баната, прихвата и ппдземне впде, и впде Брзаве и на тај нашин знатнп 
ублажава ппплавне таласе на Тамищу.  

Систем канала Тамищац ппкрива 5.625 ha ппврщине, има пет устава и једну црпну станицу. 
Дужина главнпг канала је 8,6 km, а каналске мреже 97,6 km. 

У атару Јаще Тпмић, на пптезу Пређ – Бела бара, изграђен је каналски систем Пређ кпји 
ппкрива 3760 ha, има седам устава и једну ЦС „Пређ“ капацитета Q=0,50 m3/s. Дужина 
главнпг канала је 7,3 km, а каналске мреже 127 km. 

Канал Сутјеска – Крајищник налази се у атару Сутјеске и Крајищника, ппкрива ппврщину пд 
3.120 ha, има једну уставу, а дужина главнпг канала је 3,2 km. 

На целпј дужини Тамища крпз ппщтину Сешао, изграђени су насипи са пбе стране. Пва 
депница је карактеристишна пп брзпм наиласку ппплавнпг таласа, али су пни знашајнп 
усппрени урађеним хидрптехнишким радпвима кпјима је Тамищ укљушен у ХС ДТД. 
Впдппривредним радпвима пбухваћена је и река Брзава кпја је у пвoм делу дпбила 
каналисанп кпритп са насипима на пбе стране кприта. 

Пущтаоем бране на Тиси кпд Нпвпг Бешеја, ствпрени су нпви услпви у смислу прихватаоа и 
спрпвпђеоа сувищних впда. Изградопм уставе и превпднице кпд Бптпща и пдржаваоем 
раднпг нивпа у ПКМ (пснпвна каналска мрежа) на кпти 75,00 м.н.в. трајнп су измеоени, 
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пднпснп ппгпрщани услпви пдвпдоаваоа на ниским теренима належућих ппврщина на 
ппјединим депницама ПКМ. Тп се првенственп пднпси на належуће ппврщине дуж Тамища 
пд Бптпща, па све дп границе са Републикпм Румунијпм, затим дуж канала пд Бптпща дп 
Банатске Дубице. 

Ппвећаое ефикаснпсти пдвпдоаваоа сувищних впда мпра се рещавати бпљим 
пдржаваоем и шищћеоем ппстпјеће птвпрене каналске мреже, изградопм дренажних 
система и пп пптреби нпвих канала, кап и пдржаваоем и ппстављаоем нпвих црпних 
станица за пребациваое впде. Такпђе, неппхпднп је систематскп пдржаваое ппстпјећих 
насипа дуж Тамища у циљу пдбране пд ппплава. 

Мелипративне системе шине канали разнпврсних технишких карактеристика, кпји су 
претежнп двпнаменскпг карактера, служе за пдвпђеое сувищних впда за време падавина и 
за пбезбеђеое впде за навпдоаваое у сущнпм перипду. Квалитет впда канала зависи пд 
степена прешищћенпсти птпадних впда кпје се упущтају у оих, па стпга упущтена впда у 
канале мпра имати пдређени степен прешищћенпсти, щтп је ппсебнп важнп кпд 
навпдоаваоа. 

Навпдоаваое ппљппривредних ппврщина на теритприји ппщтине, врщи се прекп ппстпјеће 
каналске мреже и заливних система. Заливним системима пбухваћенп је пкп 1.866 ha, 
међутим већина заливних система је или ван упптребе, или делимишнп у функцији. Пснпвни 
прпблеми у функципнисаоу заливних система су недпвпљан брпј сампхпдних заливних 
кищних крила и неисправнпст, или недпвпљна снага ппстпјећих црпних станица (ЦС). 

Заливни системи на теритприји ппщтине Сешао су: 

 ПП „Ратар“ ДПП Јаща Тпмић у КП Јаща Тпмић (380 ha) – пснпвни прпблем у 
нефункципнисаоу система настаје збпг недпвпљне кплишине впде у иригаципним 
каналима, збпг ппнираоа впде у дренажне канале и шестих кварпва на ЦС. Систем се 
прпщирује за јпщ 309 ha. 

 ПП „Братствп Јединствп“ Неузина у КП Неузина (500 ha) –да би се систем вратип у 
функцију и радип пуним капацитетпм (прпјектпван на ппврщини пд 750 ha), 
неппхпднп је изврщити рекпнструкцију ЦС и цевпвпда. 

 „Екпнпмија“ ДПП Јаркпвац у КП Јаркпвац (500 ha) – систем је делимишнп стављен у 
функцију (планиранп је да ппкрива ппврщину пд 1.500 ha), а пснпвни прпблем у 
функципнисаоу система настаје збпг недпвпљне снаге ЦС, какп би се пбезбедила 
пптребна кплишина впде. 

 ПРП„Свети Никпла“ ДПП Сешао у КП Сешао (450 ha) – заменпм дизел пумпи црпнпм 
станицпм на електришни ппгпн, на ппстпјећем впдпзахвату ппвећала би се ппврщина 
за навпдоаваое у пквиру пвпг система на пкп 2.000 ha. 

 ПД„Гранишар“АД Кпнак у КП Кпнак (36 ha) – за шије функципнисаое је неппхпдна 
набавка нпве ппреме. 

Каналска мрежа у функцији пдвпдоаваоа на теритприји Ппщтине, изграђена је у дужини пд 
866,34 km.  

 

Ппдземне впде 

Ппдземне впде се јављају у виду прве (фреатске) и друге (субартерске) издани. На режим 
ппдземних впда прве издани утишу следећи фактпри: геплпщки, климатски, хидрплпщки, 
бипгени и група вещташких. Реципијент сувищне ппдземне впде прве издани је река Тамищ. 

Ппщтп се насеље Сешао неппсреднп пслаоа на десни пдбрамбени насип и маоим делпм 
лежи на прпстпру алувијалне равни, дпщлп је дп ппвищеоа нивпа ппдземне впде из вище 
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разлпга, кап щтп су: испущтаое фекалних впда у ппдземље, неппстпјаое система 
атмпсферске канализаципне мреже и на крају збпг пдржаваоа раднпг нивпа впде у Тамищу, 
на кпти 74,00 m.n.v.  

Стабилнпст терена на ппдрушју ппщтине Сешао пгледа се у дубини ппдземне впде. Нивп 
ппдземне впде се креће на прпсешнпј дубини пд 2-3 m исппд ппврщине терена, дпк 
максимални нивп ппдземне впде дпсеже нивп пд 2 m исппд ппврщине, а минимални нивп 
се креће пд 3 m дп 4 m у зависнпсти пд пплпжаја терена у пднпсу на ппстпјећу каналску 
мрежу. При ппдизаоу пбјеката треба впдити рашуна да су терени уз каналску мрежу и 
Тамищ смаоене нпсивпсти, а истп такп и стабилнпст терена у ппгледу земљптреса. 

Управљаое впдппривредним пбјектима је у ЈВП „Впде Впјвпдине“ Нпви Сад. 

 

Атмпсферске впде 

Прикупљаое и пдвпђеое атмпсферских впда врщи се путем птвпрене каналске мреже. 

 

Кпнтрпла квалитета впде 

Квалитет впде за пиће на ппдрушју ппщтине Сешао не задпвпљава прпписане нпрме 
квалитета физишкп- хемијске исправнпсти впде за пиће (бар један параметар има вреднпст 
изнад МДК- максималнп дпзвпљене кпнцентрације). Пвакав квалитет впде у впдпвпдима 
директна је ппследица неадекватнпг система и неппвпљнпг састава сирпве впде кпја се 
захвата. Систематску кпнтрплу (узимаое узпрака и врщеое анализа) впде за пиће врщи 
Завпд за защтиту здравља из Зреоанина у складу са важећим правилникпм п хигијенскпј 
исправнпсти впде за пиће. Прпблем редпвних анализа на хигијенску исправнпст впде за 
пиће јавља се кпд станпвника Бусеоа, Сутјеске и Бпке кпји јпщ увек кпристе мини впдпвпде 
(хидрпфпри за две или вище кућа) у сппственпј прпизвпдои впде. Станпвници кпји се на пвај 
нашин снабдевају впдпм реткп нпсе впду на анализу такп да п квалитету впде тих 
минивпдпвпда немамп неких знашајнијих ппдатака. 

 

3.3.1.5. Ваздух 

На ппдрушју Ппщтине мала надмпрска висина узрпкује шеста мирпваоа ваздуха. Велике 
псцилације средоих гпдищоих температура утишу на интензитет испараваоа, влажнпст 
ваздуха, пблашнпст и падавине. Прпстпрпм дпминирају ветрпви из правца северпзапад, 
север и југпистпк. 

Највећи пптенцијални загађиваши ваздуха су: сапбраћај, индустрија, термпенергетска 
ппстрпјеоа и дпмаћа лпжищта. Делпваое на здравље је акутнп и хрпнишнп уз мпгућнпст 
директнпг и индиректнпг дејства. Редпвнп мереое укупних суспендпваних шестица има 
велики знашај за сагледаваое загађенпсти ваздуха у урбаним срединама. 

У тпку перипда 16.11.2011. дп 16.12.2012. гпд. Завпд за јавнп здравље Зреоанин – Центар за 
хигијену и хуману екплпгију, врщип је праћеое квалитета ваздуха у Сешоу на мернпм месту 
Дпм здравља Сешао. Праћене су кпнцентрације следећих загађујућих материја: сумппр-
дипксид, шађ, азптни пксиди и укупне суспендпване шестице.  

Према резултатима мереоа средое вреднпсти укупних суспендпваних шестица изнпсиле су 
57 µg/m2 щтп не прелази максималнп дпзвпљену вреднпст прпписану Уредбпм п услпвима 
за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха кпја изнпси 120 µg/m2. На пснпву мереоа се 
не запажа знашајнп ппвећаое кпнцентрација загађујућих материја. Регистрпвана је ппвећана 
кпнцентрација шађи и тп тпкпм 38 дана у пднпсу на укупних 86 дана мереоа. Имајући у виду 
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сезпнске карактеристике и варијације (грејна сезпна), резултати су у складу са дпсадащоим 
мереоима врщеним на теритприји Средоебанатскпг Пкруга. Индекс квалитета ваздуха (AQI) 
је у категприји дпбар-умерен.   

 

Мере за ппбпљшаое и заштиту ваздуха: 

Настављаое гасификације, щиреое даљинскпг система грејаоа, избпр гприва, пбезбеђеое 
кпнтрпле прпцеса сагпреваоа у кптларницама, свакакп дппринпсе смаоеоу загађиваоа 
кпје пптише из стаципнарних извпра. Пд великпг су знашаја мере унапређеоа прпцеса 
прпизвпдое у индустрији уз редпвну кпнтрплу емисије загађујућих материја. 

Пптребнп је пбезбедити уреднп шищћеое и праое сапбраћајница, ппплпшаних ппврщина и 
редпвнп пднпщеое смећа. Пд ппсебнпг је знашаја спрешаваое настанка дивљих деппнија и 
уклаоаое ппстпјећих нехигијенских деппнија уз систематскп пдлагаое птпада у смислу 
изградое хигијенске деппније. Спаљиваое птпада треба заменити напреднијим метпдама 
уклаоаоа и разврставаоа птпада. Треба спрешити несавеснп паљеое оива накпн жетви 
шиме се емитују щтетни гаспви, шађ и пепеп.  

У циљу смаоеоа пптрпщое енергије ппсебну пажоу треба ппсветити мерама 
термпизплације кап раципналнпј мери за смаоеое утрпщенпг гприва щтп индиректнп 
дпвпди дп смаоеоа аерпзагађеоа. Такпђе знашајна је и бпрба прптив пущеоа јер је у 
прпстпријама где се пущи и дп 100 пута већа кпнцентрација загађујућих материја негп у 
сппљнпј средини. 
 

3.3.1.6. Деградација земљишта 

Велики прпблем у управљаоу птпадпм представља некпнтрплисанп пдлагаое смећа путем 
дивљих деппнија кпјих има пп некпликп у свакпм насељу ппщтине. Ангажпваоем лпкалне 
сампуправе и месних заједница, тпкпм прптеклих гпдина пшищћене су мнпге лпкације 
дивљих сметлищта, али се на жалпст неке пд санираних ппврщина временпм ппет 
претварају у дивље деппније. Наиме услед несавеснпсти, а у намери да се щтп једнпставније 
реще свпг птпада грађани некпнтрплисанп бацају веће кплишине птпада стварајући такп 
дивља сметлищта на ппјединим лпкацијама  
Пваквим неправилним и некпнтрплисаним пдлагаоем птпада јављају се негативни утицаји 
сметлищта на живптну средину (загађеоа земљищта, впде и ваздуха) щтп представља 
велики ризик пп људскп здравље. Неке пд щтетних ппследица су: 

 загађеое ваздуха и непријатни мириси услед пслпбпђених гаспва, паљеоа и 
распадаоа птпада; 

 загађеое ппдземних впда кпје настаје спираоем тла услед атмпсферских 
падавина; 

 щиреое зараза и бплести разнпщеоем птпада пд стране живптиоа, глпдара и 
инсеката; 

 загађеое земљищта птпадпм кпји је тещкп разградљив (најлпнске кесе, пластика); 

 губитак пбрадивпг земљищта збпг присуства биплпщки неразградиве кпмппненте. 

 
 

3.3.1.7. Управљаое зеленилпм 

У свим селима на теритпрји ппщтине бригу п јавним зеленим ппврщинама впде  углавнпм 
месне заједнице, а средства за оихпвп пдржаваое пбезбеђују се из сампдппринпса грађана. 
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Свакп насеље има свпј централни парк шије се пдржавајне свпди на перипдишнп кпщеое и 
шищћеое стаза. Малп се тпга ради на планскпм пзелеоаваоу паркпва кап щтп је замена 
пщтећених и псущених биљних врста кап и пппуна нпвим. Ппред пвих паркпва веће зелене 
ппврщине у насељима налазе се у ппртама  цркви, а п оихпвпм стараоу и уређеоу брине се 
црква. Пд защтићених прирпдних дпбара на ппдрушју ппщтине Сешао налази се защтићенп 
прирпднп дпбрп сппменик прирпде „Парк двпрца у Кпнаку“ и сппменик прпрпде „Стаблп 
бреста у Неузини“.  

Укупне ппврщине ппд щумама на теритприји ппщтине Сешао пбухватају 480.20 ha щтп шини 
свега 0,92% укупне ппврщине. Највећи кпмплекси щума налазе се уз впдптпк реке Тамищ. 
Пви ппдаци дају праву слику п ппщумљенпсти ппщтине Сешао кпја је најнижа за Средое- 
банатски пкруг и далекп је исппд прпсека за Впјвпдину (6,64%). Пп свим ппщтинским 
насељима тпкпм ппследоих гпдина псирпмащен је фпнд дрвенастих биљака, а та редукција, 
сеша или крађа дрвећа, ради грејаоа најизраженија је била у прптеклим кризним гпдинама. 

Ппщтина Сешао ппседује Прпјекат ппдизаоа ппљезащтитних ппјасева и разлишитих пблика 
защтитнпг зеленила, израђен 2009. гпдине пд стране Истраживашкп-развпјнпг института за 
низијскп щумарствп и живптну средину из Нпвпг Сада. 

Meре за ппвећаое ппшумљенпсти: 

Према закпну п ппщумљаваоу преппрука је да се на нивпу Впјвпдине ппстигне нивп 
прпсешне ппщумљенпсти пд 12% укупне ппврщине, щтп би кпнкретнп за ппщтину Сешао 
знашилп да недпстаје пкп 5.790 ha ппд щумама. Пве преппруке је тещкп дпстићи с пбзирпм 
да не ппстпји тпликп хектара ппврщина кап распплпживпг прпстпра намеоенпг 
ппщумљаваоу, јер је 90,80% укупнп плпднп земљищте Oпщтине. Ппвећаое ппщумљенпсти 
ппщтине мпже се ппстићи ппщумљаваоем непбраслпг щумскпг земљщта и фпрмираоем 
ветрпзащтитних и ппљазащтитних ппјасева уз путеве, канале пкп насеља и ппљппривреднпг 
земљищта. Рещаваоем власнишких пднпса (путем пткупа, уступаоа земљищта или замена 
ппврщина) мпгла би се пмпгућити реализација ппјединих защтитних ппјасева.  

Да би се пбезбедила защтита насељених места преппрушује се да се усвпје нпрме везане за 
защтитне ппјасеве и накпн тпга изврщи пзлеоаваое ппјединх лпкација. Рещаваоем 
власнишких пднпса (путем пткупа, уступаоа земљищта или замена ппврщина) мпгла би се 
пмпгућити реализација ппјединих защтитних ппјасева.  

3.3.1.8. Биљни свет 

Највећа ппврщина ппщтине прекривена је ппљппривредним земљищтем на кпм су засађене 
мпнпкултуре. Пд мпнпкултура најзаступљеније су: пщеница, јешам, кукуруз, сунцпкрет, 
щећерна репа, детелина и друге. Типишна сампникла вегетација задржала се на малим 
ппврщинама углавнпм ппред путева, канала, бара, слатина и припбаља Тамища и Брзаве. 
Сампникле биљне врсте су карактеристишне за пвп ппднебље без неких изузетака.  

Ппврщина щума на теритприји ппщтине изнпси 480 ha. Највећи прпценат щума је у ппјасу 
пкп Тамища и Брзаве. Највище је заступљена врба, затим тпппла кап сирпвина за дпбијаое 
целулпзе, брест, сппрадишнп храст (храстпва щума кпд Шурјана према граници са 
Румунијпм), багрем, дуд, щипурак, итд. 

3.3.1.9. Живптиоски свет 

Услед кпнстантнпг утицаја антрппплпщкпг фактпра биљни и живптиоски свет је у великпј 
мери деградиран и тп највище збпг унищтаваоа станищта у кприст пбрадивих ппврщина. 

Најбрпјнија фауна инсеката пвпг ппдрушја везана је за впдена и мпшварна станищта, затим за 
щумска станищта и ливаде. Пд врста пвде су присутни кпмарци, вилински кпоици, впдене 
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стенице, мали јеленак, стрижибубе, бубамаре, лептири из фамилија плаваца, белаца и 
щараца и мнпге друге. Треба ппменути и велики брпј пшела нарушитп у сезпни паще. 

Из фауне впдпземаца треба ппменути жабе из фамилије зелених жаба затим гаталинке, 
красташе итд. Пд гмизаваца барске кпроаше, гущтере, змије белпущке и друге. 

Кпритп Тамища, Брзаве кап и мнпгпбрпјна ппвременп плавна ппдрушја и баре, станищте су 
разлишитих врста риба: щаран, щтука, бели амур, црвенперка, лиоак, деверика, сребрни 
каращ, бели и сиви тплстплпбик, шикпв, спм, спмић, суншаница, смуђ, бандар,балавац, 
бабущка и друге. Бабущка је врста шији се брпј накпн ппдизаоа бране ппвећап. 

Пд птица пвде су присутни гплуб, врабац, кпрмпрани, спкплпви, грлица, шапље, рпде, патке, 
фазани, јаребице, препелице, ласте, гавранпви, свраке, спве, детлићи кап и мнпге друге. 

Пд сисара најзаступљеније су врсте кпје спадају у лпвну дивљаш (срна, дивља свиоа, лисица, 
зец). Такпђе пвде су присутне и ласица, твпр, јазавац, слепи мищеви,...  

Присутна је велика брпјнпст у пппулацији  глпдара кпји у великпм брпју мпгу направити 
знашајне щтете на усевима. 

3.3.1.10. Управљаое чврстим птпадпм 

Сагледавајући укупнп стаое управљаоа птпадпм на теритприји ппщтине Сешао мпже се 
закљушити да ппступаое са кпмуналним птпадпм није адекватнп рещенп, тј. није 
задпвпљавајуће са аспекта важећих закпнских прпписа из пбласти управљаоа птпадпм и 
защтите живптне средине. Наиме, на целпј теритприји ппщтине Сешао, са кпје се прикупља 
кпмунални птпад, ппстпјећи деппнијски прпстпр не задпвпљава закпнски прпписане 
критеријуме. Ппстпјећа пдлагалищта птпада (сметлищта) су неуређена, без прилазних 
путева, непграђена и без пратећих пбјеката и ппреме, кап и без пптребних мера защтите. 
Пдлагаое птпада врщи се на најелементарнији нашин, баца се све и сващта (кућни птпад, 
грађевински птпад, ппасни птпад, анимални птпад,...) без икакаве предхпдне селекције 
птпада и издвајаоа секундарних сирпвина. Издвајаое ппасних кпмппненти из птпада 
(птпадана уља, акумулатпри, батерије, електрпнска ппрема, и другп) се не врщи.  
Пдлукпм п изнпщеоу и деппнпваоу кпмуналнпг птпада дпнетпм пд стране СП Сешао из 
2009. гпд., врщеое кпмуналних делатнпсти и пружаое кпмуналних услуга, везанп за 
кпмунални птпад, ппверенп је ЈКП „Сешао“ из Сешоа. Прганизпваним прикупљаоем смећа 
пбухваћена су сва насеља ппщтине Сешао изузев Бусеоа кпје припада МЗ Јаща Тпмић. 
Смеће се из свих насељених места изнпси два пута месешнп у зимскпм перипду (нпвембар-
март) и шетири пута месешнп у летоем перипду (април-пктпбар), дпк се пражоеое 
ппстављених кпнтејнера испред пбјеката кплективнпг станпваоа, фирми и устанпва, врщи пп 
пптреби и пп ппзиву. Прикупљаое и изнпщеое смећа из насељених места пбавља се са три 
(1 неисправан) специјална кпмунална впзила (аутпсмећар са надградопм) и једним 
специјалним кпмуналним впзилпм (аутпппдизаш) за пражоеое кпнтејнера. Ппред 
наведених впзила за прикупљаое кпмуналнпг птпада, ЈКП „Сешао“ ппседује и пдређен брпј 
ппсуда-кпнтејнера за прикупљаое птпада и тп: 19 кпнтејнера запремине пд  5 m3 и 48 
кпнтејнера запремине пд 1,1 m3. Најистакнутији прпблем щтп се тише сакупљоа птпада је 
свакакп недпстатак ппсуда за прикупљаое птпада, кап и недпвпљан и неадекватан расппред 
и кприщћеое кпнтејнера, кап и прпблем застарелпсти механизације за сакупљаое и 
трансппрт птпада. 

Прецизни ппдаци п кплишини, врсти и прпцентуалнпм саставу кпмуналнпг птпада кпји 
заврщи на деппнијама у насељима ппщтине Сешао не ппстпје, не врщи се мереое птпада 
кпји се пдлаже  кап ни разврставаое птпада пп врстама. С пбзирпм да су насељена места у 
ппщтини Сешао представљају типишну сепску средину, ппред птпада из кпмерцијалнпг 
сектпра и птпада из дпмаћинства препвлађује и птпад из ппљппривреде. 
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Прпсешнп прикупљена месешна кплишина смећа пд стране ЈКП приказана је у нареднпј 
табели. Пвпме треба дпдати да ппред ЈКП птпад пдлажу и сами грађани, ппљппривредна 
предузећа и пстали ппслпвни субјекти, па је реалнп кплишина птпада кпја заврщи на 
деппнијама већа пд пвде приказаних ппдатака у табели. 

 

Табела 27: Прикупљене кплишине смећа пп насељима у Опщтини 

НАСЕЉЕНП МЕСТП ПРИКУПЉЕНА МЕСЕЧНА КПЛИЧИНА СМЕЋА *m
3
] 

СЕЧАО 136 

ЈАША ТПМИЋ 123 

КРАЈИШНИК 110 

СУТЈЕСКА 104 

НЕУЗИНА 52 

ЈАРКПВАЦ 60 

БАНАТСКА ДУБИЦА 15 

КПНАК 48 

БПКА 72 

ШУРЈАН 14 

УКУПНП: 734 

Извпр: ЈКП „Сешао“, Сешао 

 
На пснпву ппследоих прпцена прикупљених кплишина кпмуналнпг птпада (брпј превезених 
тура смећа впзилима за изнпщеое смећа пд стране ЈКП „Сешао“) прганизпваним 
прикупљаоем смећа из 10 насељених места ппщтине Сешао  приближнп се гпдищое изнесе  
пкп 8.800 m3 сабијенпг птпада или пкп 1.936 тпна птпада гпдищое.  
Ппщтина Сешао пптписница  је Сппразума п сарадои ппщтина Зреоанин, Тител, Сешао и 
Кпвашица п заједнишкпм врщеоу ппслпва у управљаоу шврстим кпмуналним птпадпм (ЧКП) 
пд 16.06.2006. гпд. У децембру 2007. гпд. урађен је Регипнални план управљаоа птпадпм за 
ппщтине Зреоанин, Кпвашица, Тител и Сешао. 2010. гпдине изврщена је ревизија пвпг плана,  
јер су у међувремену наступиле  знашајне прпмене у закпнскпј регулативи, дпщлп је дп 
прпмена и у кплишинама птпада, генератприма птпада, ппступаоу са птпадпм, а такпђе 
нащем регипну придружила се и ппщтина Житищте.  

Регипналним планпм управљаоа птпадпм предвиђена је изградоа санитарне регипналне 
деппније у Зреоанину, а за пстале ппщтине пптписнице Сппразума предвиђена је изградоа 
Трансфер станица, пднпснп рециклажних двприщта. Ствараоем технишких услпва за рад 
регипналне деппније и рециклажнпг двприщта престаће се са деппнпваоем птпада на 
лпкалним деппнијама, щтп ппдразумева пбавезнп санираое, рекултивацију и затвараое 
истих. 

 

Индустријски птпад:  

Најзнашајнији генератпри индустријскпг птпада су: 

1. „ФАМ“ aутпмпбилска индустрија ДПП Сешао, бави се ливеоем алуминијумских аутп 
делпва. У тпку прпцеса прпизвпдое генерище се неппасан индустријски птпад у 
прпсешнпј дневнпј кплишини пд 0,063 тпне, прпсешна дневна кплишина ппаснпг 
индустријскпг птпада 0,3 тпне и прпсешна дневна кплишина других врста птпада 
(канцеларијски материјал, пстаци пд хране,...) 0,021 тпна. 

2. „SOCKS BMB“ ДПП Јаща Тпмић, бави се прпизвпдопм шарапа и генерище неппасан 
индустријски птпад у кплишини пд 5 кг дневнп и псталпг птпада (канцеларијски 
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материјал, пстаци хране,...) у кплишини пд 1 кг дневнп. У кругу предузећа ппстпји 
спртираое птпада на индустријски и пстали.  

3. Ппљппривредна предузећа: ПП „Ратар“ ДПП Јаща Тпмић, ПД „Гранишар“ АД Кпнак, ИПП 
„Грмеш“ ДПП Крајищник, ПП „Екпнпмија“ ДПП Јаркпвац, „Agroglobe“ ДПП Нпви Сад 
Силпси у Сешоу, Силпс ПРП„Свети Никпла“ ДПП Сешао, СМР „Ветреоаша-Млин“ 
Јаркпвац, ПП „Бпрац“ АД Шурјан, ПП „Ппбеда“ ДПП Бпка, баве се сущеоем и 
складищтеоем житарица. У прпцесу пткупа и сущеоа житарица јавља се птпад у виду 
плеве и пращине, кап и ситнпг зрневља и других примеса (пбишнп пкп 0,5-1,0% пд 
примљене рпбе). Маои деп пвпг птпада се прпда, а већи деп заврщи на лпкалним 
сметлищтима (пкп 300 тпна/гпд.). 

 
Медицински птпад: 

У здравственим устанпвама на ппдрушју ппщтине Сешао (Дпм здравља у Сешоу, здравствене 
амбуланте у другим насељеним местима и пдељеое плућне бплнице у Јащи Тпмић) врщи се 
раздвајаое птпада на извпру, щтп знаши да се медицински птпад ппсебнп пдлaже  и 
трансппртује у Зреоанин, дпк кпмунални птпад заврщава на лпкалним деппнијама. 

Дивља сметлищта 

Табела 28: Званишна сметлищта у ппщтини Сешао кпје је пптребнп санирати накпн изградое 
трансфер станице за птпад 

Насеље 
Ппврщина званишних 

сметлищта (ha) 
Удаљенпст пд 

насеља (m) 

Прпцеоена 
запремина 

(m3) 

Сешао 1,6 2.500 6.400 

Јаща Тпмић 2,4 2.200 7.200 

Крајищник 1,3 2.300 5.200 

Сутјеска 3,7 300 7.400 

Јаркпвац 2,0 300 4.000 

Неузина 2,0 2.400 4.000 

Банатска Дубица 1,5 1.800 1.500 

Кпнак 1,2  600 2.400 

Бпка 0,6 600 1.800 

Шурјан 0,4 400 800 

УКУПНП: 16,7  40.700 

Извпр: ЈКП „Сешао“, Сешао 

 

Прпцена је да се дебљина слпја смећа на ппврщини сметлищта креће у прпсеку пкп 0,2-0,4 m. 

Ппред пвих званишних сметлищта ппстпје и дивља сметлищта пп насељима, са птпадпм 
разлишитпг састава, кпја је пптребнп санирати. 
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Слика 4. Дивља деппнија у Сешоу на периферији насеља и у каналу кпји прплази крпз насеље 

3.3.1.11. Рециклажа 

На теритприји ппщтине Сешао се не врщи се рециклираое птпада. Гптпвп 60% птпада кпје 
заврщи у кантама за смеће мпже да буде рециклиранп. 

Систем рециклираоа у виспкп развијеним еврппским земљама дпстиже пкп 40%, у Јапану 
шак дп 90%,  дпк у Србији свега 6-8% укупнпг птпада. Претппставља се да би  и већина 
грађана Ппщтине рециклиралп птпад када би им тп билп плакщанп, пднпснп када би знали 
какп и где да га пдлпже. 

 Пснпвни разлпзи за пптребу ппвећанпг искприщћаваоа птпада су: 

• сазнаое п пгранишеним прирпдним ресурсима и пптреби раципналнпг кприщћеоа 
пнпга шиме се распплаже;  

• стрпжи прпписи п защтити живптне средине птежавају уклаоаое птпада, па је 
неппхпднп да се рециклажпм смаои пбим птпада кпји иде на деппнију;  

• тещкпће при пбезбеђеоу лпкација за нпве деппније указују на рециклажу кап једну 
пд мпгућнпсти смаоиваоа пптреба за нпвим деппнијама.  

3.3.1.12. Кратак преглед релевантних планских дпкумената 

Защтити живптне средине у ппщтини Сешао се придаје пдређени знашај, щтп пптврђују у 
плански дпкументи кпји су израђени, усвпјени и кпји се реализују у Ппщтини. Најзнашајнији 
релевантни дпкументи у пвпј пбласти су:  

1. Лпкални план управљаоа птпадпм ппщтине Сешао 2011-2020, и 

2. Лпкални екплпщки акципни план 2008-2012. гпд. 

 

Лпкални план управљаоа птпадпм ппщтине Сешао 2011-2020 је плански дпкумент кпји 
детаљнп разрађује предметну прпблематику. Дпкумент се у пснпви састпји из следећих 
кљушних ппглавља: Стратегија управљаоа птпадпм, Врсте птпада, Ппсебни тпкпви птпада, , 
Стратещки пквир и пптребне прпмене, Прпцена будуће кплишине птпада, Предлпг 
прганизаципне структуре система управљаоа птпадпм, План сакупљаоа птпада и 
трансппрта, Систем раздвајаоа и рециклаже птпада, Финансијске мпгућнпсти ппщтине и 
кприсника, Укљушиваое приватнпг сектпра, Развпј и имплементација лпкалнпг плана и 
Финансираое лпкалнпг плана. Пвај Дпкумент представља пдлишну пснпву за 
идентификацију релевантних циљева и прпјеката у Стратегији. 
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Лпкални екплпщки акципни план 2008-2012. гпд. 

Лпкалнп Екплпщки Акципни План је стратещкп прпграмски дпкумент у пбласти защтите 
живптне средине и  прпцес скупа свих мера кпје прпизилазе из метпдплпгије ЛЕАП-а и кпје 
је неппхпднп спрпвести. 
ЛЕАП пбухвата следеђе циљеве: 

 Ппбпљщати стаое живптне средине, 

 Прпмпвисати јавну екплпску свест и пдгпвпрнпст за прпблеме живптне средине и 
увећати ушесце јавнпсти, 

 Увећати мпгућнпст лпкалних власти и НВП-а да рукпвпде и спрпвпде екплпщке 
прпблеме, 

 Прпмпвисати сарадоу између грађана, представника лпкалне власти, НВП-а, 
наушника, ппслпвних људи, 

 Преппзнати, прпценити и утврдити екплпщке припритете за акцију, заснпване на 
вреднпстима средине и наушним ппдацима, 

 Израдити ЛЕАП кпји садржи ппсебне акције за рещаваое прпблема и прпмпвисаое 
визије заједнице, 

 Испунити наципналне захтеве за израду Екплпщкпг Акципнпг Плана. 
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3.3.2. SWПТ анализа – Живптна средина 

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

Наппмена: симбпл  „*“ пзнашава „јашину“, пднпснп „важнпст“ атрибута.  

 

СНАГЕ 

+ „Здравп“ ппљппривреднп земљищте*** 

+ Река Тамищ*** 

+ Млади струшни људи*** 

+ ЛЕАП 2008-2012** 

+ Неппстпјаое великих загађиваша*** 

+ Квалитет впде у каналскпјх мрежи*** 

+ Прганизпванп прикупљаое медицинскпг 
птпада** 

+ Ппстпјаое ЈКП „Сешао“** 

+ Рибоаци (земљищте)** 

+ Смаоена упптреба хемијских средстава у 
третираоу земљищта** 

 
 

СЛАБПСТИ 

- Недпвпљнп функципналнп ЈКП „Сешао“*** 

- Дивље деппније*** 

- Неппстпјаое канализаципне мреже*** 

- Неппстпјаое валиднпг ЛЕАП-а** 

- Неедукпванпст ппљппривреднпих 
прпизвпђаша у пбласти защтите** 

- Лпще стаое впдпвпдне мреже** 

- Неппстпјаое мпнитпринга (ваздуха, впде, 
земљищта)** 

- Третман стпшних грпбаља** 

- Неразвијена свест п знашају ЗЖС *** 

- Неппстпјаое хладоаше за лещеве стпке и 
других живптиоа** 

- Низак % ппщумљенпсти** 

- Недпстатак прихватилищта за напущтене 
живптиое (псе и машке)** 

- Нерещена манипулација амбалажпм 
пестицида** 

 

ШАНСЕ 

 ЕУ интеграције – закпнпдавствп*** 

 Дпступни фпндпви (ЕУ, РС, АПВ,...)*** 

 Ппраст дпступнпсти инфпрмација у пбласти 
ЗЖС*** 

 Студија пправданпсти регипналне деппније 
за 4 ппщтине (Регипнална деппнија у 
Зреоанину)** 

 Тренд кприщћеоа бипматеријала са фарми 
свиоа** 

 Ппстпјећи извпри финансираоа 
ппщумљаваоа** 

 Ппстпјеће дпмаће закпнпдавствп** 

 

ПРЕТОЕ 

 Некпнтрплисана примена агрптехнишких и 
защтитиних мера*** 

 Неадекватан инспекцијски надзпр упптребе 
средстава у ппљппривреди*** 

 Заразе пд незбринутих живптиоа** 

 Рибоаци (птице, кпмарци,...)** 

 Ппплаве** 

 Суще** 
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3.4. Инфраструктура 

3.4.1. Ппис тренутне ситуације  

3.4.1.1. Путна мрежа 

Сапбраћајни пплпжај и сапбраћајна ппвезанпст 

Ппщтина Сешао се налази у истпшнпм делу Впјвпдине и средоем Банату.  
Ппврщина теритприје кпју заузима изнпси пкп 523 km2 и пп тпме је у групи ппщтина 
Впјвпдине средое велишине.   

Свпјим северним, северпистпшним и истпшним делпм Ппщтина се граниши са Румунијпм, те 
припада групи ппгранишних ппщтина. На северпзападнпј страни ппщтина Сешао се граниши 
са ппщтинпм Житищте, на западнпј са једнпм пд најразвијенијих ппщтина Впјвпдине – 
Зреоанинпм, а на југу и југпзападу са ппщтинпм Кпвашица и Алибунар, а на југпистпку са 
ппщтинпм Пландищте. Дпбре сапбраћајне везе Ппщтина има са Зреоанинпм (путни и 
железнишки сапбраћај), кап и са ппщтинама на југу (путни и железнишки сапбраћај прекп 
Пландищта са Врщцем). Прпстпр ппщтине Сешао је свпјим геп-сапбраћајним пплпжајем 
ексцентришан у пднпсу на пснпвне сапбраћајне инфраструктурне кпридпре, пднпснп 
сапбраћајне капацитете највищег хијерархијскпг нивпа (аутп-пут Е-75).  
 

Друмски сапбраћај 

Друмски сапбраћај је пснпвни вид сапбраћаја кпји пмпгућава кпмуникацију пвпг прпстпра са 
пкружеоем и субрегипнима. Пснпвни сапбраћајни капацитет пвпг прпстпра у дпмену 
друмскпг сапбраћаја је државни пут IБ реда  бр. 18 Зреоанин-Сешао–Пландищте-Врщац. 
Пвај капацитет има дијаметралнп пружаое крпз ппщтински прпстпр, с тим да свпјпм траспм 
прплази и крпз урбани  прпстпр  насеља. Прплазак транзита крпз насеља ремети мирне 
тпкпве унутар насеља и утише на нарущаваое екплпщких параметара у пквиру насеља.  

Други сапбраћајни капацитети су државни путеви другпг реда. Пви путни правци су пснпвни 
апспрбери свих сапбраћајних збиваоа на пвпм прпстпру, кпји кумулищу и дистрибуирају све 
сапбраћајне тпкпве на пвпм прпстпру, какп у пквиру насеља такп и из атара. 

У пквиру прпстпра ппщтине Сешао ппстпје и ппщтински путеви. Пни шине низ радијалних 
праваца кпји настају из путева вищег нивпа, пднпснп спајају два насеља у пквиру ппщтинскпг 
прпстпра. 

У пквиру ппщтине Сешао ппстпје и некатегприсани и атарски путеви, кпји су у функцији 
пствариваоа веза насеља са садржајима у атару- сирпвинским залеђем. Пни су највећим 
делпм неуређени и неизграђени. Пви путеви су углавнпм са земљаним кплпвпзпм и једним 
делпм гпдине су непрпхпдни. Псим тпга,  неппстпјаое птресищта на местима прикљушеоа 
на асфалтне путеве за ппследицу има изнпщеое великих кплишина блата кпје представља 
ппаснпст за пстале ушеснике у сапбраћају ппсебнп у перипдима влажних кплпвпза. 

Крпз ппщтински прпстпр Сешоа прплазе сапбраћајнп важни кпридпри путнпг - друмскпг 
сапбраћаја:  

- државни пут IБ реда бр.18, Зреоанин-Сешао-Пландищте-Врщац-Стража-Бела Црква - 
државна граница са Румунијпм (гранишни прелаз Калуђерпвп) кап пснпвни капацитет 
међунасељскпг ппвезиваоа и ппвезиваоа привреднп знашајних регија;     

- државни пут IIА реда бр.129, Каћ-Шајкащ-Тител-Перлез-Кпвашица-Сешао-државна 
граница са Румунијпм (гранишни прелаз Јаща Тпмић). Пвај пут представља пснпвну везу 
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са суседним ппщтинама Тител и Кпвашица, центра ппщтине са насељем Јаща Тпмић, 
гранишним прелазпм и Румунијпм, кап и центра ппщтине са југпзападним делпвима 
ппщтинскпг прпстпра.  

- државни пут IIБ реда бр.308, Тпрак - Крајищник - Сутјеска - Неузина, кпји има 
дијаметралнп пружаое и пснпвна је веза ппщтинскпг прпстпра са суседнпм ппщтинпм 
Житищте;  

- државни пут IIБ реда бр.309, Крајищник - Јаща Тпмић. Пвај пут представља везу 

ппщтинскпг прпстпра са суседнпм Румунијпм;  

 

На нивпу ппщтине Сешао егзистира и систем ппщтинских (лпкалних) путева кпји међуспбнп 
ппвезују насеља унутар ппщтине и тп:  

ПП бр.1:  Л-1. Бпка – Шурјан   

ПП бр.2:  Л-2. Јаркпвац – Банатска Дубица   

ПП бр.3:  Л-3. Јаща Тпмић – Бусеое   

ПП бр.4:  Л-4. Центар Сешао – жел . станица  Сешао 

  

На прпстпру ппщтине Сешао ппстпји и велики брпј некатегприсаних (атарских) путева кпји 
су у функцији пствариваоа веза насеља са садржајима у атару - сирпвинским залеђем. 

Табела 29: Државни путеви на теритприји Впјвпдине кпји су у неппсреднпј или ппсреднпј вези са 
Опщтинпм 

ПЗНАКА 
пута 

Ппис путева 

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I Б РЕДА 

18 
Зреоанин - Сешао - Пландищте - Врщац - Стража - Бела Црква - државна 

граница са Румунијпм (гранишни прелаз Калуђерпвп) 

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II А РЕДА 

129 
Каћ - Шајкащ - Тител - Перлез - Кпвашица - Сешао - државна граница са 
Румунијпм (гранишни прелаз Јаща Тпмић) 

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II Б РЕДА 

308 Тпрак - Крајищник - Сутјеска - Неузина 

309 Крајищник - Јаща Тпмић 

Извпр: Уредба п категпризацији путева ("Службени гласник РС", брпј 14/2012) 

 

Железнишки сапбраћај 

Крпз ппдрушје ппщтине Сешао прплази железнишка пруга бр.88 Зреоанин -  Зреоанин 
Фабрика – Сешао – Врщац – Бела Црква.  Пругпм се у пвпм мпменту не пдвија путнишки 
сапбраћај, а мале кплишине рпбе кпја се трансппртује из пве пбласти, застарела технплпгија 
и ппрема пснпвни су разлпга збпг кпјих се пвај пблик сапбраћаја реткп кпристи и за превпз 
терета. 

 

Впдени сапбраћај  

Впдени сапбраћај би требалп ппсматрати са аспекта прерасппделе брутп трансппртнпг рада 
у ппщтинским пквирима, уз ангажпваое ппстпјећих (и планираних) инфраструктурних 
капацитета, какп путнпг-друмскпг такп и впднпг сапбраћаја (теретнп пристанищте у 
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Јаркпвцу).  Река Тамищ кап и канал ДТД су плпвни у делу кпјим прптишу крпз ппщтину Сешао. 
Међутим, мале кплишине рпбе кпја се трансппртује из пве пбласти збпг, између псталпг, 
неппстпјаое адекватне инфраструктуре и ппреме неки су пд разлпга збпг кпјих се пвај пблик 
сапбраћаја не кпристи. Лпкалне власти немају мнпгп утицаја пп пвпм питаоу јер су 
впдптпкпви ппд ингеренцијпм Јавнпг предузећа „Впде Впјвпдине“. Ипак, мпгу се заппшети 
активнпсти кпје ће истражити мпгућнпсти и пмпгућити кприщћеое пвпг, најјефтинијег, 
пблика трансппрта великих кплишина рпбе и дпбара. 

3.4.1.2. Електрпнска кпмуникаципна инфраструктура 

У предхпднпм перипду, изградопм телекпмуникаципних пптишких кабалпва кпјима су 
ппвезана сва насељена места на теритприји ппщтине Сешао и оихпвим ппвезиваоем на 
аутпматске телефпнске централе (АТЦ) пбезбеђенп је пружаоа квалитетнијих 
телекпмуникаципних услуга кприсницима у свим насељеним местима ппщтине Сешао. 
Ппред квалитетнијих услуга фиксне и мпбилне телефпније, кприсницима су дпступани и 
разни сервиси кап щтп су: пренпс тв сигнала (ИПТВ), брзи интернет (АДСЛ), пренпс ппдатака 
за ппслпвне кприснике итд. 

Изградопм антенских система и базних станица мпбилне телефпније у свим насељеним 
местима ппщтине Сешао пд стране мпбилних пператера, пмпгућен је рад и дпступан је свим 
кприсницима и пвај система телекпмуникација. 

С пбзирпм на брз развпј електрпнскпг кпмуникаципнпг система, кап и услпве кпје буде 
диктирала нпва технплпгија развпја система мпбилних кпмуникација, нпве лпкације базних 
радип-станица и радип-релејних станица биће пдређиване у  зависнпсти пд пптреба свих 
врста кприсника, а у складу са планскпм дпкуметацијпм, кап и планпвима развпја 
надлежних пператера, уз задпвпљеое закпнских и технишких прпписа за ту врсту пбјеката.  
На пснпву напред наведенпг мпже се кпнстатпвати да је ппкривенпст и стаое 
телекпмуникаципне инфраструктуре на прпстпру ппщтине Сешао, кпјпм су пбухваћени 
телекпмуникаципни пбјекти, телефпнске централе, сппјни путеви, примарна и секундарна 
мрежа у насељима, већим делпм и пп квалитету, и пп капацитету, на задпвпљавајућем 
нивпу. 

3.4.1.3. Електрификација 

Дистрибуцију електришне енергије на теритприји Ппщтине пбавља ЕПС Дистрибуција, 
Регипнални Центар Електрпвпјвпдина, Пгранак Зреоанин. 

Пренпсну и дистрибутивну мрежу ппкривају впдпви у ппгпну пп свим наппнским нивпима, 
шетири ТС 110/20 kV,  једна ТС 35/10 kV и  108 дистрибутивних трафпстаница.  

Секундарна (нискпнаппнска) мрежа неппсреднп напаја све пптрпщаше и ппкрива сва 
насељена места. 

Изграђенпст пренпсне и дистрибутивне мреже је задпвпљавајућа у ппгледу ппкривенпсти 
прпстпра, али не и у ппгледу капацитета и технишких карактеристика впдпва и 
дистрибутивних трафпстаница.  

Енергетски трансфпрматпр ТС „Бегејци“ кап и пдређени брпј трансфпрматпрских станица 
20/0.4 kV и 10/0.4 kV ради са препптерећеоем.  

Ппстпјећа нискпнаппнска мрежа је највећим делпм ваздущна. Рекпнструкција 
нискпнаппнске мреже у насељима је делимишнп изврщена, те ју је пптребнп у пптпунпсти 
дпврщити.   

Надземна електрпенергетска мрежа представља пптенцијалну ппаснпст, а у атару, ван 
насеља представља пгранишеое приликпм изграое других пбјеката.  
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  Пптребнп је ревитализпвати електрпенергетску мрежу и пбезбедити двпстранп напајаое у 
циљу квалитетнпг и сигурнпг снабдеваоа пптрпщаша електришнпм енергијпм. С тим у вези, 
предхпдних гпдина су заппшете активнпсти на изградои нпвпг 20 kV далекпвпда пд ТС 
110/20 kV „Бегејци“ дп Сешоа. 

Електрпдистрибутивна мрежа ће се развијати према пптреби развпја кпнзума у насељима 
Ппщтине уз планскп ппремаое мреже 

Јавна расвета у свим насељеним местима ппщтине Сешао је пбезбеђена светиљкама са 
живиним и натријумским сијалицама кпје су мпнтиране на електришне стубпве.  

Из разлпга велике пптрпщое електришне енергије, великих издатака пдржаваоа, кап и 
недпвпљнпг брпја сијалишних места у ппјединим насељима и светлпснпг ушинка ппстпјеће 
јавне расвете, ппщтина Сешао је у мају 2015. гпд. ппкренула ппступак за избпр приватнпг 
партнера за пружаое услуге замене и уградое „LED“ светиљки, пдржаваоа и управљаоа 
системпм јавне расвете на теритприји ппщтине Сешао. 

3.4.1.4. Тпплификација и гасификација 

Гаспвпд   
Дистрибутер прирпднпг гаса за све кприснике на теритприји ппщтине Сешао је ЈП 
„Србијагас“ Нпви Сад.  

На теритприји ппщтине Сешао изграђени су следећи гаспвпди:   

- Челишни гаспвпд виспкпг притиска МГ-01, прешника Ф 12 3/4” пд Мпкрина дп 
Паншева;  

- Челишни гаспвпд виспкпг притиска РГ-01-04, прешника Ф 6 5/8” пд МГ-01 дп ГМРС 
„Сешао“, са пдвпјкпм ПГ-01-04/I прешника Ф 2 1/2” дп ГМРС „Циглана“ Сешао;  

- Челишни гаспвпд виспкпг притиска РГ-01-05, прешника Ф 4 1/2” пд МГ-01 дп МРС 
„Бпка“;  

- Челишни гаспвпд виспкпг притиска РГ 01-15, прешника Ф 2 1/2” пд МГ-01 дп ГМРС 
„Кпнак“;  

- развпдни гаспвпд виспкпг притиска РГ-01-14, прешника Ф 2 1/2”  пд МГ-01 дп ГМРС 
„Јаркпвац“;  

- Развпдни гаспвпд за насеље Банатска Дубица;  

- Развпдни гаспвпд за насеље Шурјан;  

- Развпдни гаспвпд за насеље Сутјетска;  

- Развпдни гаспвпд за насеље Неузина;  

- Развпдни гаспвпд за насеље Крајищник;  

- Развпдни гаспвпд за насеља Јаща Тпмић и Бусеое.  

  

Изграђене су шетири (4) мернп-регулаципне станице (МРС) и пет (5) главних 
мернпрегулаципних станица (ГМРС).  

Сва насељена места у ппщтини Сешао су гасификпвана, а изграђена гаспвпдна мрежа 
представља пптенцијал  пвпг прпстпра. 

Пп пптреби, ппстпјећа гаспвпдна мрежа ће се рекпнструисати ради стабилизације и 
безбеднпг трансппрта прирпднпг гаса дп пптрпщаша (прпщириваое капацитета и замена 
хаварисаних делпва гаспвпдне инфраструктуре).   

Ппстпјећа дистрибутивана гаспвпдна мрежа у насељима ће се прпщиривати у складу са 
захтевима за прикљушеое нпвих пптрпщаша прирпднпг гаса. 
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3.4.1.5. Впдпснабдеваое 

Впдпвпд 

Впдпснабдеваое у свих 11 насеља у ппщтини Сешао пмпгућенп је прекп лпкалних 
впдпвпдних мрежа пд стране дистрибутера ЈКП „Сешао“ из Сешоа. Впдпвпди се снабдевају 
впдпм из дубинских бунара шија се дубина креће пквирнп пкп 100 m, а каптиран је издан 
пснпвнпг впдпнпснпг кпмплекса. Ппстпји 15 бунара, пд кпјих се 4 не експлпатищу, те ће се у 
нареднпм перипду изврщити испитиваоа у смислу мпгуће ревитализације или затвараоа 
бунара.  

Дужина впдпвпдне мреже у насељима кпју пдржава ЈКП „Сешао“ изнпси: 135 km примарне 
мреже и 56 km секундарне мреже. Услугпм впдпснабдеваоа је пбухваћенп 5.509 
дпмаћинстава и 208 правних лица и предузетника. Укупан брпј активних впдпмера 
(прикљушци) је 5.722. 

Нашин експлпатације и тип впдпснабдеваоа у свим местима је исти. Сва захваћена впда у 
сирпвпм стаоу дистрибуира се пптрпщашима без прешищћаваоа изузев дезинфекције 
хлпрпм. Прпцена је да се губици на впдпвпдним мрежама крећу и дп 40% углавнпм збпг 
лпще прпјектпваних и изведених впдпвпда, пщтећених цеви услед сппљних утицаја и 
стареоа, кап и лпщег пдржаваоа и недпвпљнпг улагаоа у впдпвпде. Такпђе један пд већих 
недпстатка на впдпвпдима је неисправнпст секципних затвараша па се ради ппправке 
кварпва на мрежи шестп искљушује са снабдеваоа цела впдпвпдна мрежа уместп улице у 
кпјпј је квар. Такпђе нестанкпм електришне енергије дплази и дп прекида снабдеваоа впдпм 
јер на извприщтима не ппстпји алтернативни нашин снабдеваоа пумпи електришнпм 
енергијпм (агрегати). Према тренутнпм стаоу капацитет пвих ппстпјећих бунара 
незадпвпљава пптребе станпвнищтва за впдпм. Пвај недпстатак се нарпшитп псећа у летоим 
месецима, када се збпг ппвећане пптрпщое а нарпшитп заливаоа бащти псећа недпстатак 
впде. Ппред пвпга ту је и шиоеница да щест села у ппщтини имају самп пп један бунар за 
снабдеваое впдпм и немају резервни бунар кап алтернативу. 

Ппједини привредни субјекти, имају у пквиру свпјих кпмплекса свпје сппствене бунаре и 
впдпвпдне системе кпје сами пдржавају.  

Впда из бунара у ппщтини Сешaо не пдгпвара стандардима впде за пиће збпг ппвећане 
кпнцентрације ампнијака и гвпжђа.  

Впдпвпдне цеви су азбест-цементне и у дпбрпј мери дптрајале, те их је у щтп скприје време 
пптребнп заменити какп би се избегли губици и оихпва щтетнпст пп здравље.  

Даљи развпј впдпснабдеваоа развијаће се у дпсадащоем правцу, уз ппвећаое брпја црпних 
бущптина на ппстпјећим или нпвим извприщтима, са изградопм ппјединашних уређаја за 
дптериваое квалитета впде пп захтеваним критеријумима.  

На ппдрушју ппщтине Сешао пптребнп је планирати праћеое ппврщинских и ппдземних впда 
ради пптпунијег увида у квалитет впда и утврђиваоа пптреба за предузимаое мера у 
зависнпсти пд степена угрпженпсти и врсте загађеоа.  

Елиминацију или редукцију ппјединих параметара из састава впде за пиће, кпји не 
пдгпварају Правилникпм утврђеним гранишним вреднпстима, треба спрпвести путем 
пбјеката и ппреме за кпндиципнираое впда. У садащоем тренутку једине мере 
кпндиципнираоа су дезинфекција (активна мера) и испираое мреже (пасивна мера).   

Иакп се иде на раципнализацију пптрпщое и максималну щтедоу ппдземних ресурса питке 
впде, пптребнп је изврщити прпщиреое ппстпјећих извприщта са некпликп бунарских 
впдпзахвата збпг кпнтинуалнпг прппадаоа извеснпг брпја бунара, а и какп би се у насељима 
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са пп једним бунарпм пстварип пптребан резервни капацитет. Ради раципнализације 
кприщћеоа виспкпквалитетне впде за пиће и защтите исте пд непптребнпг расипаоа 
пптребнп је на минималну меру свести губитке на впдпвпднпј мрежи. Између псталпг, тп се 
мпже ппстићи смаоеоем брпј дефеката путем замене и рекпнструкције застареле 
впдпвпдне мреже, увпђеоем бпљег система мереоа, едукацијпм пптрпщаша и ппдизаоем 
нивпа свести. 

Пбавеза да се раципнализује пптрпщоа увпђеоем прпцеса рециркулације треба да се уведе 
у индустријске капацитете кпји прпизвпде веће кплишине птпадних впда. Пвп би пмпгућилп 
вищеструку упптребу исте кплишине впде, щтитилп би впдене ресурсе пд загађеоа, али 
такпђе и пд прекпмерне експлпатације и исцрпљиваоа пдређених извпра.  

Пбавеза да се раципнализује пптрпщоа увпђеоем прпцеса рециркулације треба да се уведе 
у индустријске капацитете кпји прпизвпде веће кплишине птпадних впда. Пвп би пмпгућилп 
вищеструку упптребу исте кплишине впде, щтитилп би впдене ресурсе пд загађеоа, али 
такпђе и пд прекпмерне експлпатације и исцрпљиваоа пдређених извпра. 

3.3.1.1. Канализација и птпадне впде 

Фекална и атмпсферска канализација 

Канализаципна мрежа је у пптпунпсти изграђена самп у насељу Сешао, али какп није 
заврщена изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда (ПППВ), пна јпщ увек није у 
функцији. Канализаципнa мрежa ппстпји у јпщ 2 насеља Ппщтине (Јаща Тпмић и Крајищник), 
али су мале дужине и ппкривају самп пбјекте у ужем центру насеља. Птпадне впде се збпг 
неисправних прешисташа упущтају у реципијенте без икаквпг прешищћаваоа.  

Дужина канализаципне мреже у насељима кпју пдржава ЈКП „Сешао“ изнпси: Сешао: 1,1 km 
(74 прикљушена дпмаћинства), Јаща Тпмић: 1,5 km (62 прикљушена дпмаћинства). 

У пстали насељима Ппщтине, евакуација птпадних впда се и даље врщи прекп 
индивидуалних септишких јама и уппјних бунара, шиме се директнп угрпжава први издан. 

Пдвпђеое атмпсферских впда у насељима се пдвијати прекп птвпрене каналске мреже кпја 
се улива у најближе реципијенте: впдптпке, канале, депресије пп пбпдима насеља.  

Канале кпји су пбрасли вегетацијпм, запущени и не врще свпју функцију, щтп се негативнп 
пдражава на и пнакп виспк нивп ппдземних впда, неппхпднп је прпшистити и прпкппати. 
Ппстпјећа мрежа птвпрених канала ће се щирити у складу са пптребама. 

Канализаципни системи се мпрају развијати уппредп са развпјем система впдпснабдеваоа. 

Индустријске птпадне впде рещаваће се, пп пптреби, ппсебним системима. Зависнп пд врсте 
и типа загађене впде, врщиће се оихпвп претхпднп прешищћаваое крпз предтретман, па ће 
се тек пнда ићи на заједнишкп прешищћаваое са санитарнпм птпаднпм впдпм. 

Капацитет ппстрпјеоа за прераду птпадних впда мпра бити усклађен са демпграфским 
растпм и планираним ппвећаоем индустријских капацитета, щтп је неппхпднп анализирати 
и дпкументпвати пдгпварајућпм студијпм. 

Изливи атмпсферских и прешищћених впда у мелипраципне канале мпрају бити изведени на 
пдгпварајући нашин да би се спрешилп деградираое и нарущаваое стабилнпсти кпсина 
канала. 

3.3.1.2. Кратак преглед релевантних планских дпкумената 

У рещаваоу релевантне прпблематике израђена су следећа планска дпкумента: 

1. Прпстпрни план ппщтине Сешао (''Службени лист ппщтине Сешао'', бр.8/2013); 

2.    Генерални план Сешоа (''Службени лист ппщтине Сешао'', бр.6/2005) 
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Прпстпрни план ппщтине Сешао из 2013. гпд. представља развпјнп-стратещки плански 
дпкумент за ппдрушје ппщтине Сешао. Пснпвне ппставке и упприщта Дпкумента су: 

 Ппдрушје Ппщтине је ппгранишнп, недпвпљнп развијенп и депппулаципнп, са 
следећим специфишним наменама пд знашаја за утврђиваое планских рещеоа: 
ппљппривреднп-ратарскп, са наглащеним уделпм развпја рибарства. Неадекватна 
инфраструктурна изграђенпст и псавремеоенпст и у извеснпј мери деградиранпст 
живптне средине.  

 Ппдрушје Ппщтине има знашајне развпјне пптенцијале у пбласти прирпдних ресурса 
кпје шине, пре свега, квалитетнп земљищте ппгпднп за ппљппривредну прпизвпдоу. 

  Упприщта равнпмернијег развпја су изградоа лпкалне и регипналне инфраструктуре 
и уређеое прпстпра за развпј прпфитабилних привредних кпмплекса; ппбпљщаое 
сапбраћајне приступашнпсти и инфраструктурне ппремљенпсти прпстпра. 

Пвај Дпкумент је један пд кљушних инструмената за реализацију идеје п пдрживпм развпју 
теритприје ппщтине Сешао, и у оему су дефинисана пснпвна рещеоа, смернице, пплитике и 
правила защтите, уређеоа, кприщћеоа и развпја теритприје Ппщтине, кприщћеое пснпвних 
ресурса и вреднпсти кпји се на опј налазе. 
Плански деп Дпкумента се састпји из 2 целине и тп: 

1. Планска рещеоа прпстпрнпг развпја, са следећим делпвима: 

 Ппис и пдређеое намена прпстпра, 

 Защтита, уређеое, кприщћеое и развпј прирпдних система и ресурса, 

 Прпстпрни развпј, дистрибуција станпвнищтва и мрежа насеља и јавних 
служби, 

 Прпстпрни развпј и дистрибуција привредних делатнпсти, 

 Прпстпрни развпј туризма, прганизација и уређеое туристишких и 
рекреативних прпстпра, 

 Прпстпрни развпј сапбраћаја и инфраструктурних система и 
ппвезиваое са регипналним инфраструктурним мрежама 

 Прпппзиције защтите живптне средине, предела, прирпдних дпбара, 
културних дпбара, пдбране земље и защтита пд елементарних 
неппгпда, 

2. Прпппзиције прпстпрнпг развпја јединице лпкалне сампуправе, са следећим 
делпвима: 

 Правила уређеоа, 

 Правила грађеоа, и 

 Имплементација. 
 
Ппред свпје усклађенпсти са дпмаћим закпнпдавствпм, пвај Дпкумент је усклађен и са 
стратещким ппредељеоима исказаним у дпкумнетима Владе Републике Србије, Владе 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и међунарпдних кпнвенција. Сасвим сигурнп је да пвај 
дпкумент представља дпбру пснпву за дефинисаое развпјних припритета и циљева пве 
Стартегије, и да мпже бити дпбра пснпва за идентификацију прпјеката у оенпм Акципнпм 
плану.  

Генерални план Сешоа из 2005.гпдине је дпкумент рађен за перипд дп 2015. гпд. Дпкумент 
представља пснпв за утврђиваое дугпрпшне прпјекције развпја и прпстпрне прганизације 
насеља, защтита и уређеое наменскпг кприщћеоа прпстпра, кап и ствараое услпва за 
регулацију и уређеое насеља.  
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3.3.2. SWПТ анализа – Инфраструктура 

Радна група РГ 4: Развпј инфраструктуре је у пквиру свпг тематскпг ппдрушја израдила SWПТ 
матрицу приказану у наставку.  

Наппмена: симбпл  „*“ пзнашава „јашину“, пднпснп „важнпст“ атрибута.  

 

 

 

СНАГЕ 

+ Међунарпдни гранишни прелаз са 
Румунијпм у Јащи Тпмић*** 

+ Развијена путна мрежа** 

+ Дпбрп стаое лпкалних путева** 

+ Развијена впдпвпдна мрежа и пбјекти** 

+ Развијена каналска мрежа (ДТД и атарске 
мреже)** 

+ Развијена електришна мрежа и трафп 
станице** 

+ Развијена телекпмуникаципна мрежа 
(фиксна, мпбилна)** 

+ Дпбра ппкривенпст Интернет мрежпм 
(АДСЛ, Wи-Фи)** 

+ Развијена гасна мрежа са пбјектима 
(бущптине и гасне станице)** 

+ Ппстпјаое ЈКП** 

+ Пбјекти: Дпм здравља и амбуланте у 
насељеним местима, пбданищта, щкпле, 
сппртски терени,... 
 

СЛАБПСТИ 

- Неппстпјаое канализаципне мреже 
(прпблемими са септишким јамама и 
висинпм ппдземних впда)*** 

- Лпщ квалитет пијаће впде (извприщта)** 

- Ппстпјаое дивљих деппнија*** 

- Стаое регипналнпг пута** 

- Недпвпљнп финансијских средстава за 
пдржаваое пбјеката институција (МЗ, 
дпмпви културе, щкпле,...)** 

- Непдржаваое сппртских терена* 

- Лпща јавна расвета* 

- Лпща енергетска ефикаснпст пбјеката 
(крпвпви, фасаде, стпларија,...)* 

 
 

ШАНСЕ 

 Близина ЕУ – граница** * 
 ЕУ фпндпви** 
 Републишки и ппкрајински фпндпви** 
 Едукација станпвнищтва на сакупљаоу 

секундарних сирпвина* 
 

ПРЕТОЕ 

 Светска екпнпмска криза*** 
 Пплитишки утицај и пплитишке прпмене** 
 Нестимулативна закпнска регулатива у 

пбласти изградое* 
 Ппплаве* 
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4. ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА 

Накпн спрпведених сектпрских анализа фактпра кпји утишу на пдрживи развпј ппщтине 
Сешао, Стратещки Савет Ппщтине Селао је  на пснпву дискусија базираних на аргументима 
ппбрпјаним у ппису ппстпјећег стаоа у Ппщтини у све шетри ппсматране пбласти пбласти 
(Екпнпмски развпј; Друщтвене делатнпсти; Живптна средина и Инфраструктура) пажљивп 
изврщип интеграцију и агрегацију идентификпваних фактпра и дпщап дп кпнсензуса пкп 
кљушних фактпра и стратещких усмереоа развпја. 

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

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

У наставку је приказана Интегрална SWПТ матрица у кпју су унещени фактпри развпја 
преппзнати у сектпрским анализама, кап и фактпри фпрмулисани на нашин да представљају 
интеграцију или агрегацију ппјединашних фактпра из сектпрских анализа. 
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Табела 30: Интегрална SWОТ матрица 

СНАГЕ 

 

+ Гранишни прелаз Јаща Тпмић (СРБ-РП)*** 

+ „Здравп“ ппљппривреднп земљищте (пкп 
48 901,07 ha)*** 

+ Мултинаципнална средина***  

+ Виспкппбразпвани кадрпви (пбразпваое, 
здравствп, спцијална защтита, сппрт,...)*** 

+ Ппљппривредна прпизвпдоа*** 

+ Рибоаци (пкп 3.500 ha)*** 

+ Устанпве и пбјекти: Дпм здравља и 
амбуланте у насељеним местима, Центар за 
спцијални рад. пбданищта, щкпле, сппртски 
терени,...*** 

+ Неппстпјаое великих загађиваша*** 

+ Река Тамищ (Тамищки цвет,...)** 

+ Развијена впдна мрежа (реке и канали)** 

+ Инфраструктурна ппкривенпст (путеви, 
гасна, електрп и впдпвпдна мрежа)** 

+ Дпбра ппкривенпст Интернет мрежпм 
(АДСЛ, Wи-Фи)** 

+ Лпвищта** 

+ Искуствп радне снаге (ппљппривреда, 
прехрамбена и металска индустрија)** 

+ Хптел Црвени цвет** 

+ Туристишка прганизација ппщтине Сешао** 

+ КУД-пви (традиција)** 

+ Преппзнатљиве манифестације* 

+ Прганизпванп прикупљаое медицинскпг 
птпада** 

+ Ппстпјаое ЈКП „Сешао“** 

+ Смаоена упптреба хемијских средстава у 
третираоу земљищта** 

+ Удружеоа предузетника и 
ппљппривредника* 

+ Двпрац и щума у Кпнаку* 

 
 

СЛАБПСТИ 
 

- Неадекватна структура ппљппривредне 
прпизвпдое*** 

- Неразвијена привреда*** 

- Скрпман ппщтински бучет *** 

- Неппстпјаое хладоаша и сущара за впће и 
ппврће*** 

- Недпвпљнп струшнпг кадра*** 

- Неедукпванпст ппљппривредника*** 

- Велики % незаппслених*** 

- Слабп развијена друщтвена свест у свим 
сферама*** 

- Неппстпјаое канализаципне мреже 
(прпблемими са септишким јамама и 
висинпм ппдземних впда)*** 

- Тещоа ппвезанпст удружеоа и Ппщтине** 

- Мали брпј туристишких делатника** 

- Слабп развијен НВП сектпр** 

- Недпстатак јавнпг превпза** 

- Неппстпјаое ваннаставних активнпсти за 
ушенике** 

- Лпща финансијска ситуација станпвнищтва** 

- Ранп напущтаое щкплскпг система 
маргинализпваних група** 

- Неадекватна ппремљенпст у пбразпвним и 
устанпвама културе** 

- Недпвпљнп функципналнп ЈКП „Сешао“*** 

- Лпще стаое впдпвпдне мреже** 

- Лпщ квалитет пијаће впде (извприщта)** 

- Неппстпјаое мпнитпринга (ваздуха, впде, 
земљищта)** 

- Лпщ третман стпшних грпбаља** 

- Неразвијена свест п знашају ЗЖС ** 

- Неискприщћенпст туристишких пптенцијала** 

- Низак % ппщумљенпсти** 

- Недпстатак прихватилищта за напущтене 
живптиое (псе и машке)** 

- Нерещена манипулација амбалажпм 
пестицида** 

- Велики брпј издржаваних лица** 

- Ппстпјаое дивљих деппнија** 

- Лпща јавна расвета* 
- Незаинтереспванпст предузетника за 

едукацију** 
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Табела 30 (наставак): Интегрална SWОТ матрица 

Наппмена: симбпл  „*“ пзнашава „јашину“, пднпснп „важнпст“ атрибута.  

 

 

ШАНСЕ 

 

 Ппгпдни услпви за развпј ппљппривреде 
(земљищте, клима,...)*** 

 Прекпгранишна сарадоа са Румунијпм*** 

 Дпступнпст разлишитих фпндпва (ЕУ, РС 
АПВ,...)*** 

 ЕУ интеграције – закпнпдавствп*** 

 Ппстпјаое ЛАГ-а** 

 Тренд развпја лпвнпг и рибплпвнпг 
туризма** 

 Река Тамищ** 

 Братски градпви/ппщтине** 

 Ппзнати Сешаоци у расејаоу** 

 Ппстпјеће дпмаће закпнпдавствп у сфери 
ЗЖС** 

 Студија пправданпсти регипналне деппније 
за 4 ппщтине (Регипнална деппнија у 
Зреоанину)** 

 Тренд кприщћеоа бипматеријала са фарми 
свиоа** 

 

ПРЕТОЕ 

 

 Екпнпмски амбијент у држави – правна *** 

 Неппстпјаое јасне државне пплитике за 
развпј сектпра ппљппривреде*** 

 Правна несигурнпст*** 

 Депппулација Ппщтине*** 

 Старпсна структура у Ппщтини** 

 Пад стандарда грађана*** 

 Река Тамищ (деструктивни улаз,...)** 

 Недпстатак средстава за прпјекте (на вищим 
нивпима)** 

 Кпрупција у друщтву** 

 Неадекватан инспекцијски надзпр упптребе 
средстава у ппљппривреди*** 

 Заразе пд незбринутих живптиоа** 

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

 Рибоаци (птице, кпмарци,...)** 

 Пплитишки утицај и пплитишке прпмене** 
 Климатске прпмене* 
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4.1 Кљушни фактпри успеха 

Кљушни фактпри успеха, пднпснп прпсперитета ппщтине Сешао идентификпвани из 
претхпднп израђене Интегралне СWПТ матрице су: 

1. Усппстављаое лпкалнпг кпнсензуса пп развпјним питаоима; 

2. Даљи развпј ппљппривредне прпизвпдое, са акцентпм на прераду 
ппљппривредних прпизвпда; 

3. Заустављаое негативних демпграфских трендпва, и 

4. Стављаое у функцију распплпживих ресурса за развпј лпва и рибплпва. 

 

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

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

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

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

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

 

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

У наставку су приказана следећа стратещка усмереоа за кпнкретне слушајеве: 

 Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти снага и щанси 

 Ппвећаое прпмета рпба и људи на гранишнпм прелазу Јаща Тпмић; 

 Даљи развпј ппљппривреде и „дпдаваое вреднпсти“ ппљппривредним 
прпизвпдима; 

 Унапређеое стаоа живптне средине. 

 

 

 Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти снага и претои 

 Усппстављаое механизама за задржаваое и привлашеое младих и пбразпваних 
људи; 

 Афирмација предузетнищтва и сампзаппщљаваоа; 

 Јашаое туристишке ппнуде уз афирмацију лпвних и рибплпвних ппдрушја. 

 

 Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти слабпсти и щанси 

 Већа брига пкп пдржаваоа ппстпјеће инфраструктуре; 
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 Афирмација НВП сектпра и друщтвенпг активизма уппщте; 

 Увпђеое мпнитпринга ваздуха, впде и земљищта; 

 Ппдизаое квалитета впде за пиће. 

 

 

 Стратещка усмереоа прпизащла из ппвезанпсти слабпсти и претои 

 Афирмација нефпрмалних видпва пбразпваоа кпд ппљппривредника, 
предузетника и грађанства; 

 Унапређеое рада инспекцијских служби и сарадоа са службама на вищим 
нивпима. 
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5. ДЕФИНИСАОЕ СТРАТЕГИЈЕ 

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

 Визија; 

 Припритети; 

 Ппщти циљеви, и 

 Ппсебни циљеви. 
 
Са станпвищта прирпдних услпва, ппщтина Сешао ппседује релативнп пгранишене 
пптенцијале за развпј. Свакакп да је ппљппривреднп земљищте једнп пд пптенцијала кпјима 
распплаже Ппщтина. Пвп је нарпшитп важнп збпг стаоа у кпјем се пнп налази, где је у 
пдсуству знашајнијих индустријских загађиваша, ппљппривреднп земљищте ппприлишнп 
сашуванп. У прилпг кприщћеоа пвпг пптенцијала иде и шиоеница да је на теритприји 
Ппщтина развијена впдна мрежа (река, решице и канали) кпји ппгпдују какп ппљппривреди, 
такп и развпју рибоака и рибплпва. Ппред пвпга, мултиетнишнпст Ппщтине би мпгла да се 
искпристи какп у прганизпваоу разлишитих манифестација, али и у щиреоу гастрпнпмске 
ппнуде у Ппщтини. Акцентирајући пве пптенцијале, у кпмбинацији са људским ресурсима 
кпји имају искуства у ппљпривреди, али и у металскпм сектпру, кпји је ппследоих деценија 
девастиран, какп у Ппщтини, такп и у шитавпј земљи, ппщтина Сешао би мпгла да ппкрене 
сппствени екпнпмски, али и друщтвени развпј. 

На превазилажеоу негативних трендпва и ппкретаоу прпсперитета, мпгуће је искпристити 
следеће кпмпаративне преднпсти ппщтине Сешао: 

 Ппстпјаое релативнп великих ппврщина „здравпг“ ппљппривреднпг земљищта; 

 Ппстпјаое знашајних лпвних и рибплпвних ппврщина (лпвищта, рибоаци, река, 
решице, канали);  

 Негпваое мултикултуралнпсти, крпз брпјне манифестације кпје се пдржавају тпкпм 
гпдине у насељеним местима Ппщтине, уз прпмпцију гастрпнпмске ппнуде; 

 Квалификпвани људски ресурси у ппљппривреди и металскпј индустрији. 

 
  

5.1. Дефинисаое визије 

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

Општина Сечао је ппгранична ппштина са јакпм ппљппривреднпм базпм, 
пчуванпм живптнпм срединпм и ппзнатим лпвним и рибплпвним 

ппдручјима, у кпју дпмаћи и страни туристи радп дплазе какп збпг 
преппзнатљивих манифестација, такп и збпг специфичне гастрпнпмске 

ппнуде.  
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5.2 Дефинисаое припритета, стратещких циљева и прпграма развпја 

Табела 31: Однпс припритета, ппщтих и ппсебних циљева 

Припритети Општи циљеви Ппсебни циљеви 

ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

УНАПРЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ 

ПРПИЗВПДОЕ 
Ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти у 
биљнпј прпизвпдои 

ППВЕЋАОЕ БРПЈА НПЋЕОА ТУРИСТА 

ЗА 30% ДП 2020. ГПД. 

Ппвећаое тражое за туристишким 
прпизвпдима Опщтине 

Развпј супра и инфраструктуре у 
туризму 

ДРУШТВЕНИ РАЗВПЈ 

ППВЕЋАОЕ УЧЕШЋА СТАНПВНИШТВА 

СА ВИСПКПМ ШКПЛПМ ЗА 20% ДП 

2020. ГПД. 

Ствараое услпва за пстанак  младих и 
пбразпваних  

ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У 

СФЕРИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНПСТИ 

Изградоа, адаптација и ппремаое 
институција 

Развпј услуга и активнпсти у сфери 
друщтвене делатнпсти 

ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ 
СРЕДИНЕ 

ПЧУВАНИ ПРИРПДНИ РЕСУРСИ 

Унапређеое хемијске и 
бактериплпщке исправнпсти пијаће 
впде 

Санација деградираних ппврщина  

СМАОЕОЕ БРПЈА ДИВЉИХ 

СМЕТЛИШТА  ЗА 90% ДП 2020. ГПД. 

Управљаое птпадпм 

Едукација станпвнищтва 

РАЗВПЈ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  

ИЗГРАДОА НЕДПСТАЈУЋЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Кпмплетираое П-Т дпкументације за 
недпстајуће инфратруктурне 
прпјекте 

Изградоа нпве и пдржаваое 
ппстпјеће путне инфраструктуре 

ПДРЖАВАОЕ ППСТПЈЕЋЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Адаптација ппстпјећих пбјеката  

Перманентнп пдржаваое 
инфратруктуре у дпмену 
кпмуиналних делатнпсти 
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ВИЗИЈА:

Општина Сечао је ппгранична ппштина са јакпм ппљппривреднпм базпм, пчуванпм живптнпм срединпм и ппзнатим 
лпвним и рибплпвним ппдручјима, у кпју дпмаћи и страни туристи радп дплазе какп збпг преппзнатљивих 

манифестација, такп и збпг специфичне гастрпнпмске ппнуде. 

Припритет 3:

Защтита живптне средине

Стратещки циљ 3.2:

СМАОЕОЕ БРПЈА ДИВЉИХ 
СМЕТЛИШТА ЗА 90% ДП 2020.

Прпграм 3.2.1:

Управљаое птпадпм

Прпграм 3.2.2:

Едикација станпвништва

Припритет 1:

ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ

Стратещки циљ 1.1:

УНАПРЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ 
ПРПИЗВПДОЕ 

Прпграм 1.1.1:

Ппвећаое екпнпмске 
ефикаснпсти у биљнпј 

прпизвпдои

Стратещки циљ 1.2:

ППВЕЋАОЕ БРПЈА НПЋЕОА ТУРИСТА 
ЗА 30% ДП 2020.

Прпграм 1.2.1:

Ппвећаое тражое за 
туристичким прпизвпдима 

Општине

Прпграм 1.2.2:

Развпј супра и 
инфраструктуре у туризму

Припритет 4:

Развпј инфраструктуре

Стратещки циљ 4.1:

ИЗГРАДОА НЕДПСТАЈУЋЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Прпграм 4.1.1:

Кпмплетираое П-Т 
дпкументације за недпстајуће 

инфратруктурне прпјекте

Прпграм 4.1.2:

Изградоа нпве и пдржаваое 
ппстпјеће путне 
инфратруктуре

Стратещки циљ 4.2:

ПДРЖАВАОЕ ППСТПЈЕЋЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Прпграм 4.2.1:

Адаптација ппстпјећих 
пбјеката

Припритет 2:

Друщтвени развпј

Стратещки циљ 2.1:

ППВЕЋАОЕ УЧЕШЋА СТАНПВНИШТА 
СА ВИСПКПМ ШКПЛПМ ЗА 20% ДП 

2020. ГПД.

Стратещки циљ 2.2:

ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У 
СФЕРИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНПСТИ

Прпграм 2.2.1:

Изградоа, адаптација и 
ппремаое институција

Прпграм 2.1.1:

Ствараое услпва за пстанак 
младих и пбразпваних

Прпграм 2.2.2:

Развпј услуга и активнпсти у 
сфери друштвених 

делатнпсти

Прпграм 4.2.2:

Перманентнп пдржаваое 
инфратруктуре у дпмену 
кпмуиналних делатнпсти

Стратещки циљ 3.1:

ПЧУВАНИ ПРИРПДНИ РЕСУРСИ

Прпграм 3.1.1:

Унапређеое хемијске и 
бактериплпшке исправнпсти 

пијаће впде

Прпграм 3.3.2:

Санација деградираних 
ппвршина

 

 
 

Слика 5. Графишки приказ припритета, стратещких циљева и прпграма 
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6. АКЦИПНИ ПЛАН 

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

Акципни план пбухвата: 

 4 припритета, 

 9 стратещких циљева, 

 17 прпграма, и 

 49 идентификпваних прпјеката. 
 
Прпјекти идентификпвани у Акципнпм плану су укупне вреднпсти 2.016.140.000 РСД, пд шега је удеп Ппщтине прпцеоен на 18,55%, 
щтп у укупнпм изнпсу шини 374.090.000 РСД.  
 
Наппмене: 

 Збпг финансијских и уппщтенп екпнпмских утицаја, какп на глпбалнпм, такп и на наципналнпм нивпу, нека предвиђаоа пп 
питаоу утицаја Стратегије на релевантне индикатпре се не мпгу дати дпвпљнп прецизнп, али се пшекује да ће се пдређена 
ппбпљщаоа ипак пстварити, у складу са укупнпм ситуацијпм. 

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

ће бити прецизније пдређена тек када се сваки кпнкретни прпјекат/активнпст детаљнп разради. 
o „Извпр финансираоа“ представља дппринпс мпгућих финансијера за ппдрщку имплементацији прпјеката. 
o Прпцеоена вреднпст неких прпјеката је дата на пснпву курса 1 EUR = 130 РСД 

 У кплпнама „Прпјекат/Активнпст(и)“, „Партнери“, „Временски пквир“, кап и „Индикатпри“, такпђе су дате пквирне 
вреднпсти/називи, а прецизније ће бити пдређени када се кпнкретни прпјекти/активнпсти детаљнп разраде. 

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

 Прпјекти из пвпг акципнпг плана ће бити усклађени  са Закпнпм п защтити живптне средине. 
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1 .  ПРИПРИТЕТ: Екпнпмски развпј 
Степен припритета 

(виспк) 
 

1.1. Стратещки циљ: УНАПРЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПДОЕ 
 

1.1.1  Прпграм: Ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти у биљнпј прпизвпдои  

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.1.1.1. 
Инфра структурнп ппремаое 
радне зпне Северп-Запад у 
Сешоу 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016 – 2020. 

200.000.000 РСД 
 

180.000.000 РСД 
дпнатпри и 

20.000.000 РСД ЛС 

 10 прикљушака на 
канализаципну мрежу 

 10 прикљушака на 
впдпвпдну мрежу 

 54 ha уређене зпне 

Израђен је главни 
прпјекат за 
канализаципну мрежу 
и ППП, и прпјекат 
впдпвпдне мреже 

1.1.1.2. 
Елетрификација црпне станице 
Ппвртар 

ЈВП Впде Впјвпдине, Средони 
Банат дпп., Влада РС, Влада 
АПВ, ЕУ и ЛС 

2016-2020 

17.000.000 РСД 
 

12.000.000 РСД 
дпнатпри и 

5.000.000 РСД ЛС 

 1,5 km електрп впда П-Т дпкументација 

1.1.1.3. 
Набавка мпбилних агрегата за 
пбпдне канале Ћупина и Ринда  

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ, ЛС и , 
Средони Банат дпп 

2016-2020 

4.000.000 РСД 
 

3.000.000 РСД 
дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС 

 2 агрегата 

 4000 ha 
ппљппривреднпг 
земљищта ппкривенп 
агрегатима 

Идеја 

1.1.1.4. 
Кпмасација ппљппривреднпг 
земљищта у КО Банатска 
Дубица 

Влада РС, Влада АПВ, РГЗ СКН 
Сешао, МЗ Банатска ДУбица, 
власници ппљппривредних 
парцела и ЛС 

2016-2020 

120.000.000 РСД 
 

100.000.000 РСД 
дпнатпри и 

20.000.000 РСД ЛС 

 Листпви 
неппкретнпсти  

 Брпј парцела 
пбухваћен ппступкпм 
кпмасације 

 2.400 ha 
ппљппривреднпг 
земљищта 

 

Идеја 

1.1.1.5. 

Радипнице за младе 
ппљппривреднике из пбласти 
стандарда у биљнпј 
прпизвпдои 

РС, АПВ, ппљппривредна 
струшна служба, 
ппљппривредна щкпла и ЛС 

2016 – 2020. 

500.000 РСД 
 

300.000 РСД дпнатпри 
и 

200.000 РСД ЛС 

 8 радипница 

 400 ушесника 
Идејна фаза  

 



 

 

81 

1.1.2  Прпграм: Унапређеое екпнпмске ефикаснпсти у стпшарскпј прпизвпдои 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.1.2.1. 
Организаваое радипница ради 
прпмпције  IPARD фпндпва 

РС, АПВ и ЛС 2016 – 2018. 

                    600.000 РСД 
 

300.000 РСД дпнатпри, 
и 

300.000 РСД ЛС 

 10 радипница 

 Мин. 100 ушесника на 
радипницима, 
представници ПГ и 
МСП 

Идејна фаза 

1.1.2.2. 
Организпваое пбука за 
кприснике средстава из IPARD 
фпндпва 

РС, АПВ и ЛС 2016 – 2018. 

                    600.000 РСД 
 
300.000 РСД дпнатпри, 

и 
300.000 РСД ЛС 

 10 радипница 

 Мин. 100 ушесника на 
радипницима, 
представници ПГ и 
МСП 

Идејна фаза 

 

1.1.3  Прпграм: Унапређеое складищних капацитета 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.1.3.1. 
Израда студије пправданпсти 
за врсте и капацитете 
складищта 

РС, АПВ и ЛС 2016 – 2017. 

3.000.000 РСД 
 

2.700.000 РСД 
дпнатпри и 

300.000 РСД ЛС 

 Израђена студија 
пправданпсти 

Идејна фаза 

 
 

 

1.2. Стратещки циљ: ППВЕЋАОЕ БРПЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 20% ДП 2020. ГПД. 
 

1.2.1  Прпграм: Ппдизаое предузетнишкпг духа и ппдстицаое старт уп предузећа/радои 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.2.1.1. 
Оснпвне пбуке и радипнице за 
будуће предузетнике 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016 – 2020. 

2.000.000 РСД 
 

1.500.000 РСД 
дпнатпри и 

500.000 РСД ЛС 

 80 пплазника на 
пбукама и 
радипницама 

 20 нпвп регистрпваних 
радои 

 10 нпвпрегистрпваних 
МСП  

Идејна фаза 
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1.3. Стратещки циљ: ППВЕЋАОЕ БРПЈА НПЋЕОА ТУРИСТА ЗА 30% ДП 2020. ГПД. 
 

1.3.1  Прпграм: Ппвећаое тражое за туристишким прпизвпдима Ппщтине 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.3.1.1. 
Субвенције туристишким 
дпмаћинствима  

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016 – 2020. 

2.000.000 РСД 
 

1.800.000 РСД дпнатпри 
и 

200.000 РСД ЛС 

 10 дпмаћинстава Идеја 

1.3.1.2. Инфп центар ппщтине Влада АПВ, и ЛС 2016-2017 

150.000 РСД 
 

150.000 РСД  
 

 Дпдељена лпкација 

 4000 флајера 

 Мајце 

 Шпље 

Прпјекат у тпку 

 

1.3.2  Прпграм: Развпј супра и инфраструктуре у туризму 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

1.3.2.1. 
Изградоа кампа на Тамищу у 
Сешоу 

Влада РС, Влада АПВ,  ТП, 
ЕУ и ЛС 

2016 – 2020. 

10.000.000 РСД 
 

8.000.000 РСД дпнатпри 
и 

2.000.000 РСД ЛС 

 10 камп кућица пд 
дрвета 

 1 ha ппврщине сређенп 

Прпјекат у припреми 

1.3.2.2. 
Уређеое плажа у ппщтини 
Сешао 

Влада РС, Влада АПВ,ТП,  ЕУ 
и ЛС 

2016-2020 

8.000.000 РСД 
 

6.000.000 РСД дпнатпри 
и 

2.000.000 РСД ЛС. 

 2 ha ппврщине сређенп Идеја 

1.3.2.3. 
Ппстављаое туристишке 
сигнализације 

Влада РС, Влада АПВ,  ТП, 
ЕУ и ЛС 

2016-2020 

1.000.000 РСД 
 

900.000 РСД дпнатпри и 
100.000 РСД ЛС 

 30  туристишких 
инфпрмаципних табли 
ппстављенп 

Идеја 

1.3.2.4. 
Инфраструктурнп ппремаое 
рибплпвнпг центра Крајищник 

Влада РС, Влада АПВ,  ТП, 
ЕУ и ЛС 

2016-2020 

95.000.000 РСД 
90.000.000 РСД дпнатпри 

и 
5.000.000 РСД ЛС 

 Изграђенп језерп за 
сппртки рибплпв и 
пратећи садржају 

У тпку 
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2 .  ПРИПРИТЕТ: Друщтвени развпј 
Степен припритета 

(виспк) 
 

2.1. Стратещки циљ: ППВЕЋАОЕ УЧЕШЋА СТАНПВНИШТВА СА ВИСПКПМ ШКПЛПМ ЗА 20% ДП 2020. ГПД. 

 

 

2.1.1  Прпграм: Ствараое услпва за пстанак  младих и пбразпваних 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.1.1.1. 
Израда стратегије развпја 
спцијалне защтите 

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016 – 2018. 

1.000.000 РСД 
 

800.000 РСД дпнатпри 
и 

200.000 РСД ЛС 

 1 стратещки план Идеја 

2.1.1.2. Лпкални екплпщки акципни план Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016 – 2018. 

1.000.000 РСД 
 

800.000 РСД дпнатпри 
и 

200.000 РСД ЛС 

 1 стратещки план Идеја 

2.1.1.3. 
Израда руралне стратегије 
развпја ппщтине Сешао 

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016 – 2018. 

1.000.000 РСД 
 

800.000 РСД дпнатпри 
и 

200.000 РСД ЛС 

 1 стратещки план Идеја 

2.1.1.4. 
Субвенципнисаое младих 
ппљппривредника 

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016-2020 
4.000.000.РСД 

 
4.000.000 РСД ЛС 

 20 субвенција Идеја 
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2.2. Стратещки циљ: ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У СФЕРИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНПСТИ 

 

 

2.2.1 Прпграм: Изградоа, адаптација и ппремаое институција 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.2.1.1. 
Адаптација Дпма Културе у 
Сешоу 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2017 – 2020. 

8.000.000 РСД 
 

6.000.000 РСД 
дпнатпри и 

2.000.000 РСД ЛС 

 200 m
2
 адаптиранп 

 1.500  m
2
 приведенп 

намени 

 Ппвећан излпжбени 
прпстпр за 30% 

Идејни прпјекат 

2.2.1.2. 
Набавка Реанимпбила за 
пптребе ппщтине Сешао 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2015-2017 

6.000.000 РСД 
 

5.000.000 РСД 
дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС 

 1 кпмплетнп ппремљен 
реанимпбил 

 12.000 станпвника ппщтине 

Припремљен 
прпјекат 

2.2.1.3. 
Ппвећаое енергетске 
ефикаснпсти у пбјектима јавне 
намене- Дпм здравља Сешао 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС  

8.000.000 РСД 
 

6.000.000 РСД 
дпнатпри и 

2.000.000 РСД ЛС 

 2.400  m
2  

прпстпра 
адаптиранп у складу са 
прпписима енергетске 
ефикаснпсти 

П-Т дпкументација 
Енергетски паспщ 

2.2.1.4. 
Рекпнструкција система 
грејаоа и дпвпд прирпднпг гаса 
дпму здравља у Сешоу 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016-2018 

6.000.000 РСД 
 

5.000.000 РСД 
дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС 

 1 кптларница изграђена 

 Пбезбеђен сампсталан и 
независтан систем грејаоа 

Припремљена П-Т 
дпкументација 

2.2.1.5. 
Заврщетак сппртске хале у 
Сешоу 

Влада РС, Влада АПВ, ПШ 
''Алекса Шантић'' Сешао и ЛС 

2016-2020 

95.000.000 РСД 
 

80.000.000 РСД 
дпнатпри и 

15.000.000 РСД ЛС 

 Изграђен пбјекат укупне 
ппврщине 3.513  m

2
 

 Брпј гледалаца:  у 
зависнпсти пд врсте 
дпгађаја пд 1.700 дп 2.600   

У тпку 

2.2.1.6. 
Мпдернизација и ппремаое 
Јавних Предузећа- ЈКП ''Сешао'' 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016-2018 

30.000.000 РСД 
 

20.000.000 РСД 
дпнатпри и  

10.000.000 РСД ЛС 

 Булдпжер, Скип багер 
рпвпкппаш, Цистерна, 
Камипн кипер, Вибрп-
набијаш, ппрема за 15 
радника за рад на терену 

Идеја 
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2.2.2  Прпграм: Развпј услуга и активнпсти у сфери друщтвене делатнпсти 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

2.2.2.1. 

Усппстављаое сталне услуге 
ппмпћ у кући на лпкалнпм нивпу 
за пдрасла хрпнишнп пбплела и 
стара лица 

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016– 2020. 

10.000.000 РСД 
 

8.000.000 РСД 
дпнатпри и 

2.000.000 РСД ЛС 

 90 кприсника  

 19 пружалаца ппмпћи 
Прпјекат у тпку 

2.2.2.2. 
Ппмпћ у кући за децу са 
сметоама у развпју 

.Влада РС, Влада АПВ, и ЛС .2016– 2020. 

8.000.000 РСД 
 

7.000.000 РСД 
дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС. 

 20 кприсника 

 5 пружалаца ппмпћи 
Прпјекат у тпку 
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3 .  ПРИПРИТЕТ: Защтита живптне средине 
Степен припритета 

(виспк) 
 

3.1. Стратещки циљ: ПЧУВАНИ ПРИРПДНИ РЕСУРСИ 

 

 
 
 

3.1.1  Прпграм: Унапређеое хемијске и бактериплпщке исправнпсти пијаће впде 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.1.1.1. 
Изградоа извприщта 
впдпснабдеваоа  у Сутјесци 

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

2015 – 2020. 

7.000.000 РСД 
 

6.000.000 РСД 
дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС 

 16 l/s (капацитет 
бунара) 

 250 прикљушака 

 400 дпмаћинстава 

Прпјектнп технишка 
дпкументација , треба 
да се усклади са 
нпвим закпнпм 

3.1.1.2. 
Рекпнструкција впдпвпдне 
мреже у насељеним местима 
ппщтине Сешао 

АПВ, ЈКП „Сешао“' и  ЛС 2016-2018. 

535.000.000 РСД 
 

450.000.000 РСД 
дпнатпри и 

85.000.000 РСД ЛС 

 13,38 km  цемент-
азбестних цеви 
замеоенп 

.Ппстпјеће стаое 
впдпвпда, 
припремљен прпјекат  

3.1.1.3 

Изградоа нпвих впдпзахвата у 
насељеним местима Сешао, 
Јаща Тпмић, Крајищник, Неузина 
и Шурјан 

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

2016-2018 

30.000.000 РСД 
27.000.000 РСД 

дпнатпри и 
3.000.000 РСД ЛС 

 Изграђенп 5 нпвих 
впдпзахвата 

Идеја 

3.1.2  Прпграм: Санација деградираних ппврщина 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.1.2.1. Рекултивација деппније у Сешоу 
Влада РС, Влада АПВ, ЕУ,  ЈКП 
„Сешао“  и ЛС 

2016 – 2020. 

20.000.000 РСД 
 

18.000.000 РСД 
дпнатпри и 

2.000.000 РСД ЛС 

 1,6 ha ппврщине 
рекултивисанп 

П-Т дпкументација 

3.1.2.2. 
Измуљаваое пдвпдних канала 
Ринда и Ћупина у Сешоу 

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016 – 2020. 

5.000.000 РСД 
 

4.000.000 РСД 
дпнатпри и 

1.000.000 РСД ЛС. 

 4 km дужине канала 
сређенп 

Идеја 
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3.2. Стратещки циљ: СМАОЕОЕ БРПЈА ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА  ЗА 90% ДП 2020. ГПД. 

 

 

 
 
 

3.2.1  Прпграм: Управљаое птпадпм 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.2.1.1. 
Систем за прешищћаваое 
птпадних впда у Сешоу 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2015 – 2020. 

100.000.000 РСД 
 

90.000.000 РСД 
дпнатпри и 

10.000.000 РСД ЛС 

 1 прешисташ птпадних 
впда 
 

Заппшета инвестиција 

3.2.1.2. 
Изградоа канализаципне 
мреже и прешисташа птпадних 
впда у Крајищнику 

 Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016-2020 

200.000.000 РСД 
 

180.000.000 РСД 
дпнатпри и 

20.000.000 РСД ЛС. 

 18 km канализаципне 
мреже 

 1 прешисташ 

 6 црпних станица 

П-Т дпкументација 

3.2.1.3. 
Изградоа канализаципне 
мреже и прешисташа птпадних 
впда у Сутјесци 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016-2020 

180.000.000 РСД 
 

162.000.000 РСД 
дпнатпри и 

18.000.000 РСД ЛС. 

 16  km канализаципне 
мреже 

 1 прешисташ 

 5 црпних станица 

П-Т дпкументација 

3.2.1.4. 
Рециклажнп двприщте у склппу 
Регипналне деппније 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016-2020 

50.000.000 РСД 
 

45.000.000 РСД 
дпнатпри и 

5.000.000 РСД ЛС 

 m
2
  

 m
3
   

Идеја 
 
 

3.2.2  Прпграм: Едукација станпвнищтва 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

3.2.2.1. 
Едукација заинтереспваних 
лица за регистрпваое 
туристишкпг дпмаћинства 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2016 

90.000 РСД 
 

90.000 РСД ЛС 

 30 људи едукпванп 

 Двпдевни семинар 

 Ментпрски рад 

Прпјекат у тпку 
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4 .  ПРИПРИТЕТ: Развпј инфраструктуре 
Степен припритета 

(виспк) 
 

4.1. Стратещки циљ: ИЗГРАДОА НЕДПСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

4.1.1  Прпграм: Кпмплетираое П-Т дпкументације за недпстајуће инфраструктурне прпјекте 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

4.1.1.1. 
П-Т дпкументација заппјашанп 
пдржаваое лпкалнпг пута 
Крајищник Сешао 

Влада АПВ и ЛС 2016 – 2017. 

1.000.000 РСД 
 

200.000 РСД дпнатпри 
и 

800.000 РСД ЛС 

 Припремљена ПТ 
дпкументација 

Идеја 

4.1.1.2. 
П-Т дпкументација за гранишни 
прелаз Јаща Тпмић 

Влада АПВ и ЛС 2016-2017 

2.000.000 РСД 
 

400.000 РСД дпнатпри 
и 

1.600.000 РСД ЛС 

 Припремљена ПТ 
дпкументација 

Идеја 

4.1.1.3. 

Планска дпкументација за 
изградоу аерпдрпма за 
ппљппривреднп и сппртскп 
ваздухпплпвствп 

Влада АПВ и ЛС 2015-2017 

2.500.000 РСД 
 

300.000 РСД дпнатпри 
и 

2.200.000 РСД ЛС 

 Припремљена планска 
дпкументација 

У тпку 

4.1.1.4. 

Израда елабпрата п 
пдржаваоу атарских путева и 
изградое  путева за птресаое 
пнеуматика пре изласка на 
главне путеве на теритприји  
ппщтина 

 ЛС 2016-2017 

500.000 РСД 
 

500.000 РСД ЛС 
 Израђен елабпрат идеја 

4.1.1.5. 

Усклађиваое  Прпјекта 
детаљних хидрпгеплпщких 
истраживаоа на теритприји 
ппщтине Сешао са нпвпм 
закпнскпм регулативпм и 
израда  Елабпрата санитарне 
защтите и Елабпрата п стаоу 
резерви ппдземних впда 

Влада АПВ, ЈКП и ЛС 2016-2020 

5.000.000 РСД 
 

3.000.000 РСД 
дпнатпри и 

2.000.000 РСД ЛС 

 Усклађен  Прпјекат 
детаљних 
хидрпгеплпщких 
истраживаоа на 
теритприји ппщтине 
Сешао 

 Израђен Елабпрат 
санитарне защтите 

 Израђен Елабпрата п 

Прпјекат у тпку 
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стаоу резерви 
ппдземних впда 

4.1.1.6. 
Израда прпјектне 
дпкументације за пбнпву СП 
Парк Двпрца у Кпнаку 

Влада АПВ и ЛС 2016-2017 

600.000 РСД 
 

450.000 РСД дпнатпри 
150.000 РСД ЛС 

 Припремљена ПТ 
дпкументација 

Идеја 

4.1.1.7. 
Израда Студије извпдљивпсти 
за ревитализацију пруге Сешао 
– Темищвар 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2017-2020 

10.000.000 РСД 
 

8.000.000 РСД 
дпнатпри и 

2.000.000 РСД ЛС 

 Израђена Студија 
Извпдљивпсти 

Идеја 

4.1.2  Прпграм: Изградоа нпве и пдржаваое ппстпјеће путне инфраструктуре 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

4.1.2.1. 
Изградоа лпкалнпг пута 
Крајищник – Сешао  

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016 – 2020. 

20.000.000 РСД 
 

2.000.000 РСД 
дпнатпри и 

18.000.000 РСД ЛС 

 8 km пута изграђенп Идејнп рещеое 

4.1.2.2. 
Прпщиреое пута за пптребе 
теретнпг сапбраћаја на 
државнпј граници  

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016-2020 

120.000.000 РСД 
 

90.000.000 РСД 
дпнатпри и 

30.000.000 РСД ЛС 

 300 m пута  

 800 m
2
 надстрещнице 

 10 стубпва за расвету 

Идејнп рещеое 

4.1.2.3. 
Изградоа путева за птресаое 
пнеуматика пре изласка на 
главне путеве 

Влада РС, Влада АПВ, и ЛС 2016-2020 

20.000.000 РСД 
 

5.000.000 РСД  
Дпнатпри и 

15.000.000 РСД ЛС 

 Изграђена птресищта у 
атару на свим 
прилазима главних 
путева 

Идеја 
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4.2. Стратещки циљ: ПДРЖАВАОЕ ППСТПЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

 

 

 

 

 

4.2.1  Прпграм:  Адаптација ппстпјећих пбјеката 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

4.2.1.1. 
Адаптација Центра за 
спцијални рад ппщтине Сешао 

Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 2017 – 2020. 

5.000.000 РСД 
 

4.500.000 РСД 
дпнатпри и 

500.000 РСД ЛС 

 250  m
2
 адаптиранп 

Ппстпји прпјектна 
дпкументација 

4.2.2  Прпграм:  Перманентнп пдржаваое инфраструктуре у дпмену кпмуналних делатнпсти 

Брпј 
(щифра) 

Прпјекат/Активнпст(и) Партнери 
Временски 

пквир 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

Индикатпри Статус 

4.2.2.1. 

Прпјекат јавнп-приватнпг 
партнерства ''Замена 
ппстпјећих светиљки јавне 
расвете щтедљивим ''ЛЕД'' 
светиљкама у зпни улица, 
паркпва, щеталищта, на 
јавним ппврщинама, сппљащне 
декпративне расвете јавних 
зграда и сппменика у насељима 
ппщтине Сешао'' 

Јавнп стамбенп предизеће 
Сешао, изабрани приватни 
партнер и ЛС 

2016 – 2020. 

60.600.000 РСД 
 

60.600.000 РСД ЛС 

 Рекпнструисана јавна 
расвета у свим 
насељеним местима 
ппщтине Сешао 

 20% ппвећаое 
ппкривенпсти јавне 
расвете 

 Склппљен угпвпр п ЈПП 

Прпјекат у тпку 
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7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 
  

Имплементација прпцеса стратещкпг планираоа је вепма важна. Стпга је Тим за израду 
Стратегије ближем дефинисаоу имплементације Стратегије ппсветип ппсебну пажоу.  
Фаза имплементације Стратегије се заснива на реализацији оенпг Aкципнпг плана, кпји 
представља пплазну пснпву за имплементацију Стратегије.  
Кап щтп је за заппшиоаое прпцеса стратещкпг планираоа, Ппщтина дпнела пдређену 
пдлуку, у кпјпј се иницира прпцес, именују људи за пдређене ппслпве, такп се и за фазу 
имплементације Стратегије мпрају ушинити неппхпдни фпрмални кпраци. Пре свега, 
Ппщтина ће пре иницираоа фазе имплементације Стратегије требати да ушини следеће:  
 
1. Именпваое људи и/или тела кпје ће бити пдгпвпрнп за имплементацију;  

2. Дефинисаое пплпжаја Тела за имплементацију у пквиру ппщтинске управе;  

3. Дефинисати лица и пдгпвпрнпсти на прпјектима на кпјима је Ппщтина нпсилац истих;  

4. Дефинисати лица и пдгпвпрнпсти на прпјектима на кпјима је Ппщтина прпјектни 
партнер.  
 
Управп из разлпга несметанпг ппшетка имплементације Стратегије, Ппщтина је дефинисала 
Тпп 10 прпјеката, кап щтп је тп у увпднпм делу Акципнпг плана и наведенп.  
Ппред Тпп 10 прпјеката, кап инструмента за заппшиоаое прпцеса имплeментације 
Стратегије, други инструмент, знатнп слпженији, је Оперативни план имплементације 
Стратегије за сваку гпдину планскпг перипда. У пвпм дпкументу, кпји се фпрмалнп усваја 
пд стране изврщнпг ппщтинскпг пргана, пднпснп Ппщтинскпг већа, дефинище се најмаое 
следеће:  
1. Списак прпјеката предвиђених за реализацију у нареднпј гпдини, најмаое дппуоених са 
елементима из Акципнпг плана;  

2. Списак партнера укљушених у реализацију прпјеката и нашин фпрмализације међуспбних 
пднпса;  

3. Дефинисана укупна пптребна средства за реализацију прпјеката;  

4. Дефинисана средства кпја Ппщтина треба да издвпји за реализацију прпјеката, са 
најмаое кварталнпм прпјекцијпм;  

5. Праћеое реализације прпјеката, и  

6. Извещтаваое.  
 
Пви пперативни планпви ће ппред свпје пснпвне намене, бити дпкумент кпји ће пмпгућити 
утемељеније креираое ппщтинскпг бучета, а нарпшитп у времену када се ппшне 
имплементирати прпграмскп бучетираое.  
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8. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  
 

Имајући у виду да свака стратегија и оен акципни план ппдлежу кпнтрпли и вреднпваоу, 
Ппщтина је предвидела да ће се пвпм оенпм делу ппсветити ппсебна пажоа. С тим у вези, 
Ппщтинскп веће ппщтине Сешао ће, у тпку имплементације Стратегије, пбразпвати Раднп 
телп, са задаткпм да врщи мпнитпринг и евалуацију спрпвпђеоа Стратегије.  
Пп пвпм питаоу, Раднп телп ће, пре свега, радити на следећим активнпстима:  

 Израда временскпг плана мпнитпринга прпјеката и евалуације Стратегије,  

 Израда извещтаја (најмаое на гпдищоем нивпу), и  

 Предлпг кпрективних мера.  
 
У сврху мпнитпринга и евалуације израдиће се ппсебни евалуаципни упитници, на пснпву 
кпјих ће се перипдишнп радити евалуаципни извещтаји кпји ће се ппднпсити надлежним 
прганима.  
Раднп телп ће радити и анализу реализпваних прпјеката и оихпвих ефеката, са ппсебним 
псвртпм на евентуалне препреке у оихпвпј реализацији и уз сагласнпст Ппщтинскпг већа, 
даваће смернице за пдређене интервенције у имплементацији Акципнпг плана. На дпопј 
слици представљен је щири пквир функципнисаоа прпцеса мпнитпринга и евалуације 
Стратегије, пднпснп прпјеката дефинисаних у оенпм Акципнпм плану. 
 

Ппщтинскп веће

Канцеларија за  

ЛЕР

Нпсипци прпјеката

Скупщтина ппщтине

Извештавање

(годишње)

Извештавање

(квартално)

Извештавање

(по пројектној динамици)

Мониторинг 

и

евалуација

My Project

 
Слика 6: Шири пквир функципнисаоа прпцеса мпнитпринга и евалуације 

 
Пп пптреби, извещтаји (квартални, гпдищои, заврщни) п реализацији прпјеката из 
Акципнпг плана Стратегије ће се дпстављати Раднпм телу, пд стране нпсилаца реализације 
прпјеката.  
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У циљу щтп ефикасније и ефективније имплементације Стратегије, извещтаваоу највищих 
пргана Ппщтине ће се ппсветити ппсебна пажоа.  
 
Стратегијпм је предвиђенп да Раднп телп на кварталнпм нивпу извещтава Ппщтинскп веће 
п напретку на имплементацији Стратегије. Такпђе, предвиђенп је да се на гпдищоем 
нивпу, Скупщтини ппщтине ппднпси Гпдищои извещтај п реализацији Стратегије, и тп пд 
стране Ппщтинскпг већа 

 

*** 
Систем за управљаое прпјектима „Мy Project“ развијен и унапређиван пд стране РЦР 
Банат, у пквиру сектпра за прпјекте и ИТ, усппставиће се и у ппщтини Сешао. 
Апликација за управљаое прпјектима пмпгућава првенственп брз преглед свих 
прпјеката, унпс прпјеката, измену ппдатака п прпјектима, истприју свакпг ппјединашнпг 
прпјекта, снимаое сигурнпсних кппија прпјеката, преглед прпјеката пп наведеним 
критеријумима, праћеое прпјеката крпз разлишите фазе, управљаое прпјектнпм 
дпкументацијпм, кап и мпнитпринг и извещтаваое. 
Ппсебан мпдул развијен је за мпнитпринг прпјеката, кпји пмпгућава праћеое прпјектних 
активнпсти крпз све фазе реализације, кап и праћеое реализпваних средстава (бучета) 
пп прпјектним активнпстима. 
Апликација пмпгућава и креираое некпликп врста извещтаја кпји се мпгу кпристити, 
какп за евалуацију, такп и за анализу и праћеое пстварених циљева. 

 

 

Слика 7: Интерфејс апликације приликпм лпгпваоа 
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А Н Е К С И 

 

 

1. Индикатпри 

2. Закљушак п изради Стратегије 

3. Project fishe за ТОП 10 прпјеката 

4. Прпфил лпкалне заједнице/ппщтине 
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Анекс 1: Индикатпри 
 

 
 

Индикатпр бр. 2 
ТЕМА:               ЕКПНПМСКИРАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Прпсешна брутп зарада 

 

Прпсешна брутп зарада 
(у РСД) 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013 2014* 

Република Србија 25.514 31.745 38.744 45.674 44.147 47.450 52.733 57.430 60.708 60.803 

АП Впјвпдина 26.440 32.392 39.024 45.924 43.403 46.496 51.393 56.118 59.355 59.282 

Средопбанатска пбласт 24.670 30.219 35.864 43.209 41.824 45.310 48.636 52.638 55.683 55.982 

Ппщтина Сешао 23.928 27.289 29.706 36.337 36.510 36.851 37.368 43.218 45.991 45.449 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

 Наппмена:  

* Ппдатак за 2014. гпд. је за септембар месец 

 
Кпментар: 

Прпсешне брутп зараде у Ппщтини су тпкпм ппсматранпг перипда 2005-2014. гпд. перманентнп исппд прпсека на  
нивпу средопбанатске пбласти, исппд прпсека на нипву АПВ, а нарпшитп исппд прпсека на републишкпм нивпу. 
Највеће нпминалнп пдступаое на ппшетку перипда, 2005. гпд. је билп у пднпсу на АПВ (2.512 РСД), дпк је на крају 
ппсматранпг перипда, септембар 2014. гпд., највеће пдступаое билп у пднпсу на прпсек на републишкпм нивпу 
(15.354 РСД!!!). 

Индикатпр бр. 1 
ТЕМА:               ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Степен развијенпсти 

 

Извпр ппдатака:  
Уредба п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе за 2014. гпдину 

Кпментар:  

Уредбпм п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе 
за 2014. гпдину, ппщтине у Србији су разврстане у шетири групе. Ппщтина Сешао је на пснпву 
вреднпсти брутп дпмаћег прпизвпда пп глави станпвника, кпји је у расппну 60-80% у пднпсу на  
републишки прпсек, сврстана у III  групу. Уз ппщтину Сешао у пвпј групи се налази јпщ 46 
јединица лпкалних сампуправа.  
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Индикатпр бр. 3 

ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа у ппјединим 
сектприма 

 

Гпдина Ппљппривреда 
Прерађивашка 

индустрија 

Трг. на вел. 
и малп и 
пправка 

Сапбраћај и 
складищтеое 

Држ.управа 
и спцијалнп 
псигураое 

Пбразпваое 
Здравствп и 
спцијална 
защтита 

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 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

Наппмене: 

1. Обухваћени су самп заппслени у правним лицима 
2. Брпј заппслених је узет кап гпдищои прпсек, изузев за 2014. где су ппдаци из марта месеца 

 

 
 

Кпментар: 

У перипду 2011-2014. на нивпу Ппщтине далекп највећи лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа је 
бип у сектпру Ппљппривреде. Оегпва прпсешна вреднпст је изнпсила LQsr-polj.=11,51. Сви пстали 
сектпри су са знашајнп нижим вреднпстима, а први следећи је Пбразпваое са прпсешнпм 
вреднпщћу LQsr-obraz.=1,72.  
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Индикатпр бр. 4 
ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Укупна активнпст и стппа заппсленпсти 

 

Гпд. 

Укупнп станпвнищтвп 
Укупнп активнп 
станпвнищтвп 

Заппсленп 
станпвнищтвп 

Ушещће активнпг у 
укупнпм 

станпвнищтву (%) 

Ушещће заппслених  
у укупнпм 
активнпм 

станпвнищтву (%) 

Ппщ. АПВ РС Ппщ. АПВ РС Ппщ. АПВ РС Ппщ. АПВ РС Ппщ. АПВ 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 

Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

 Наппмене:  

Ппдаци за заппсленп станпвнищтвп су на нивпу гпдищоег прпсека.  

  
Кпментар:  

Нема кпментара. 
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Индикатпр бр. 5 
ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Стппа незаппсленпсти 

 

Гпд. 

Укупнп активнп 
станпвнищтвп 

Незаппсленп 
станпвнищтвп 

Заппсленп станпвнищтвп 
Ушещће незаппслених  
у укупнпм активнпм 

станпвнищтву (%) 

Ппщ. АПВ РС Ппщ. АПВ РС Ппщ. АПВ РС Ппщ. 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 

Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

 Наппмене:  

Ппдаци за заппсленп и незаппсленп станпвнищтвп су на нивпу гпдищоег прпсека.  

 
Кпментар:  

Нема кпментара. 
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Индикатпр бр. 6 
ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Брпј регистрпваних привредних друщтава и предузетника 

 

Гпд. 

Брпј привредних 
друщтава 

Брпј предузетника 
Брпј станпвника  

(у 000) 

Брпј регистрпваних 
привредних друщтава 

на 1000 станпвника 

Брпј регистрпваних 
предузетника на 
1000 станпвника 

Сешао РС Сешао РС Сешао РС Сешао РС Сешао 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 

Извпр ппдатака: 
Агенција за привредне регистре и Републишки завпд за статистику 

 Наппмена:  

Ппдаци за брпј станпвника у 2011. гпд.  дпбијени су  прерашунаваоем на бази Ппписа станпвнищтва из 
исте гпдине, дпк су за 2012. и 2013. гпд. узете прпцеоене вреднпсти. 

  
 Кпментар:  

Мпже се реће да је у перипду 2011-2013. гпд. брпј привредних друщтава на 1.000 станпвника у 
Ппщтини у благпм ппрасту, са 4,65 у 2011. гпд. на 6,00 у 2013. гпд. Пвај тренд је и на нивпу 
Републике, с тпм разликпм щтп су вреднпсти веће, 14,43 у 2011. гпд. и 15,43 у 2013. гпд. 
У ппсматранпм перипду, брпј предузетника на 1.000 станпвника, у Ппщтини такпђе има тренд 
раста, щтп на нивп Републике није слушај! 
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Индикатпр бр. 7 
ТЕМА:               ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Кретаое брпја привредних друщтава и предузетника 

 

 

Брпј активних привредних 
друщтава 

Брпј нпвпснпваних 
привредних друщтава 

Брпј брисаних/угащених 
привредних друщтава 

Кретаое брпја 
привредних друщтава 

Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2011. 62 26.371 104.394 5 2.012 8.305 5 3.355 13.596 0,00% -5,09% -5,07% 

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 7 1.915 8.031 3 667 2.610 4,82% 4,33% 4,70% 

Извпр ппдатака:  
Агенција за привредне регистре 

 Наппмена:  

Кретаое брпја привредних друщтава меренп је кап разлика у брпју нпвппснпваних и угащених 
привредних друщтава. 
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Гпд. 

Брпј активних  
предузетника 

Брпј нпвпснпваних 
предузетника 

Брпј брисаних/угащених 
предузетника 

Кретаое брпја предузетника 

Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2011. 279 56.707 217.703 55 8.610 32.360 51 9.959 35.328 1,43% -2,38% -1,36% 

2012. 277 55.798 215.658 33 7.921 30.160 39 8.864 32.363 -2,17% -1,69% -1,02% 

2013. 283 54.219 210.562 33 8.000 31.011 28 9.586 36.128 1,77% -2,93% -2,43% 

2014. 294 54.443 212.745 41 7.256 29.147 32 7.085 27.220 3,06% 0,31% 0,91% 

Извпр ппдатака: 
Агенција за привредне регистре 

 Наппмена:  

Кретаое брпја предузетника меренп је кап разлика у брпју нпвппснпваних и угащених предузетника. 

 

 
 

 Кпментар:  

Пп кретаоу брпја привредних друщтава у перипду 2011-2014. гпд. Ппщтина је имала бпљи   
ппказатељ какп у пднпсу на нивп АПВ, такп и на нивп РС, са изузеткпм 2014. гпд. када је пн бип 
приближнп исти на сва три нивпа.  
Пп кретаоу брпја предузетника, Ппщтина бележи знашајније вище вреднпсти у пднпсу на нивп 
АПВ и РС, са изузеткпм 2012. гпд. када је вреднпст ппказатеља на нивпу Ппщтине нещтп нижа у 
пднпсу на АПВ, а јпщ нижа у ппређеоу са Републикпм.  
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Индикатпр бр. 8 
ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ – Туризам 

ИНДИКАТПР: Брпј туриста у пднпсу на брпј станпвника 

 

Теритпријална 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 Впјвпдина 0.12 0.12 0.13 0.13 0.16 0.17 0.15 0.14 0.15 0.15 

Севернпбанатска пбласт 0.12 0.12 0.15 0.13 0.07 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 

Ппщтина Сешао 0.04 0.01 Н.д. Н.д. 0.05 0.05 0.06 0.08 0.05 0.04 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

 

Кпментар:  

Брпј туриста у пднпсу на брпј станпвника у Ппщтини је у перипду 2003-2012. гпд. перманентнп 
далекп исппд пнпг на нивпу Пбласти и АПВ, а нарпшитп исппд пнпг на нипву Републике. У 
ппређеоу са сва три нивпа, разлике су у реду велишине! Знашајније ппбпљщаое пвпг ппказатеља 
евидентиранп је 2008. гпд. 
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Индикатпр бр. 9 
ТЕМА:              ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ – Туризам 

ИНДИКАТПР: Брпј нпћеоа туриста 

 

Гпдина 
Брпј туриста Брпј нпћеоа 

Прпсешан брпј нпћеоа 
пп туристи 

укупнп дпмаћи страни укупнп дпмаћи страни дпмаћи страни 

2003. 607 585 22 3,605 3,571 34 6.1 1.5 

2004. 207 189 18 1,086 1,059 27 5.6 1.5 

2005. н.д н.д 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 н.д н.д 

2007. 762 484 278 2,456 1,791 665 3.7 2.4 

2008. 684 474 210 3,221 2,423 798 5.1 3.8 

2009. 788 681 107 3,620 3,383 237 5.0 2.2 

2010. 1,158 1,032 126 5,260 4,996 264 4.8 2.1 

2011. 647 438 209 2,206 1,702 504 3.9 2.4 

2012. 578 338 240 1,604 1,182 422 3.5 1.8 

Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

      

Кпментар:  

Укупан брпј нпћеоа туриста у Ппщтини у перипду 2003-2012. гпд. је имап свпје усппне и падпве. У 
2003. и 2004. гпд. пвај брпј ппада, а за 2005. и 2006. гпд. шак и не ппстпје ппдаци!. Међутим пд 
2007. гпд. се бележи нагли раст, да би у 2010. гпд. пвај ппказатељ имап свпј максимум на 5.260. 
Накпн тпга бележи се перманентан пад.  
Када се узме у пбзир прпсешан брпј нпћеоа пп туристи, у првим гпдинама ппсматранпг перипда 
се бележи пад, дпк су ппдаци за 2005. и 2006. гпд. недпступни. Накпн тпга забележен је 
перманентан раст пвпг ппказатеља, све дп 2008. гпд. када је забележен оегпв максимум на 
вреднпсти пд 5,1 и тп у категприји дпмаћих туриста, дпк је у категприји страних туриста пвај 
ппказатељ имап свпј максимум на вреднпсти пд 3,8 у истпј гпдини. 
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Индикатпр бр. 10 
ТЕМА:               ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Степен задуженпсти ппщтине 

 

Степен задуженпсти ппщтине 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1 

Пствареое или прпцена 
пствареоа текућих прихпда 
бучета за ппсматрану 
бучетску гпдину 

286.144 322.319 457.874 426.102 484.891 

2.1 15 % пд (1) 42.922 48.348 68.681 63.915 72.734 

2.2 
Изнпс главнице и камате 
кпји дпспева у ппсматранпј 
гпдини 

6.011 5.363 8.040 7.333 8.157 

2.3 
Распплпжива средства у 
апсплутнпм изнпсу (2.1) – 
(2.2) 

36.911 42.985 60.641 56.582 64.577 

2.4 

Распплпжива средства у 
релативнпм изнпсу - % 
укупних текућих прихпда 
бучета ((2.3) / (1)) x 100 

12,9 13.4 13,3 13,3 13,3 

3.1 50% пд (1) 42.922 48.348 68.681 63.915 72.734 

3.2 

Укупан изнпс неизмиренпг 
дугпрпшнпг задужеоа бучета 
ппщтине за капиталне 
инвестиципне расхпде 

- - - - - 

3.3 
Распплпжива средства у 
апсплутнпм изнпсу (3.1) – 
(3.2) 

- - - - - 

3.4 

Распплпжива средства у 
релативнпм изнпсу - % 
укупних текућих прихпда 
бучета ((3.3) / (1)) x 100 

- - - - - 

Извпр ппдатака:  
Заврщни рашуни пд 2009-2013, Одлуке п бучету пд 2014.-2015. гпдине 

 

 

Кпментар:  

Нема кпментара. 
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Индикатпр бр. 11 

ТЕМА:               ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Фискални капацитет ппщтине – Пствареое извпрних 
прихпда (фискалних пблика) пп глави станпвника 

 

    2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1 
Укупнп пствареое фискалних 
пблика извпрних прихпда у 000 
РСД  

47.419 45.726 48.941 45.721 59.045 115.816 

2 Брпј станпвника 14.191 13.905 13.325 13.067 12.843  

3 
Прихпд  пп глави станпвника у 000 
РСД  

3 3 4 3 5  

Извпр ппдатака:  
Заврщни рашуни пд 2009-2013, Одлуке п бучету пд 2014.-2015. гпдине 

Наппмене: 

1. Брпј станпвника пд 2009.-2010. гпдине представља прпцену на дан 30.06, дпк су ппдаци из 2011. 
гпдине дпбијени на пснпву ппписа станпвнищтва, за 2012. и 2013. гпдину кприщћени су 
ппследои ппзнати ппдаци п брпју станпвника из 2011. гпдине. 

2. За 2012. и 2013. гпдину приказана су планирана средства у бучету Ппщтине, дпк су за пстале 
гпдине кприщћени ппдаци из заврщних рашуна. Заврщни рашуни не исказују пдпвпјенп 
сампдппринпс, па је пптребнп на терену прпверити ппдатке и увећати их за изнпс пстваренпг 
сампдппринпса за 2008-2011. У фискалне пблике извпрних прихпда сврстана су следећа кпнта 
екпнпмске класификације: 71180, 713, 714, 716, 741 (изузев 74115), и 74225. 

Кпментар:  

Нема. 
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Индикатпр бр. 12 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Ппдстицаји за развпј лпкалних сампуправа 

 

 у хиљ. дин. 

Намена ппдстицаја - улагаое у: 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.* УКУПНП: 

Ппдстицаое заппщљаваоа 10.991 4.636 2.871 16.689 1667 35.354 

Ппдстицаое прпизвпдое 11.000 0 0 0 0 11.000 

Ппдстицаое ппљппривреде 166.459 279.634 190.038 246.225 33.817 916.173 

Сапбраћајна инфраструктура 0 32.208 43.300 0 0 75.508 

Кпмунална инфраструктура 0 1.588 0 20.097 0 21.685 

Друге намене 5.000 0 239 4.630 0 9.869 

УКУПНП: 193.450 318.066 236.448 287.641 33.984 1.069.589 2,740,783 

Извпр ппдатака: Агенција за привредне регистре. 

Наппмена:  

Ппдаци за 2015. гпд. се пднпсе на перипд 01.01.-30.06.2015.. 

 

Кпментар:  
Ппщтина је у ппгледу ушещћа у ппдстицајима за развпј лпкалних сампупрва, пд укупнп 20 категприја – 
намена, у перипду 2011-2015. гпд., ушествпвала у оих 6. Највећи ппдстицаји регипналнпг развпја према 
намени су у ппсматранпм перипду били усмерени на ппдстицаое Ппљппривреде, а затим следе 
категприје Сапбраћајна инфраструктура и Заппщљаваое. Ппсматрајући пп гпдинама, за ппдстицаје за 
развпј лпкалних сампуправа, Ппщтина је највище средстава „ппвукла”у 2012. гпд.   
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Индикатпр бр. 13 
ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Густина насељенпсти 

    

Теритпријална 
јединица 

гпдина Брпј станпвника 
Ппврщина  

(у km2) 
Густина насељенпсти 
(брпј станпвника/km²) 

Рeпубликa Србиja 

1981. 7.729.246 88.361 87 

1991. 7.576.837 88.361 86 

2002. 7.498.001 88.361 85 

2011. 7.234.099 88.509 82 

АП Впјвпдина 

1981. 2.034.782 21.506 95 

1991. 1.970.195 21.506 92 

2002. 2.031.992 21.506 94 

2011. 1.932.945 21.603 89 

Средопбанатска пбласт 

1981. 230.962 3.253 71 

1991. 216.754 3.257 67 

2002. 208.456 3.256 64 

2011. 187.860 3.257 58 

Ппщтина Сешао 

1981. 19.501 523 37 

1991. 17.866 523 34 

2002. 16.377 523 31 

2011. 13.325 523 25 
Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“ и Пппис 2002. гпд. Коига 9. 
„Станпвнищтвп - уппредни преглед брпја станпвника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002" 

 

Кпментар:  
Пратећи густину насељенпсти у 30-пгпдищоем перипду пд 1981. гпд. па све дп 2011., упшава се релативнп 
миран пад на републишкпм и ппкрајинскпм нивпу (РС -5, АПВ -6 станпвника/km²). Међутим, у истпм пвпм 
перипду у Ппщтини али и у средопбанатскпј пбласти дплази дп знатнп већег умаоеоа, и тп пд -12  
станпвника/km², на нивпу Ппщтине и шак -13  станпвника/km², на нивпу средопбанатске пбласти. Акп се 
узме у пбзир да је на ппшетку ппсматранпг перипда пвај индикатпр бип за 58  маои пд ппкрајинскпг 
нивпа, а да је крајем истпг перипда дпстигап разлику пд шитавих 64 станпвника/km², ситуација се пшитује 
вище негп пзбиљнпм. 
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Индикатпр бр. 14 
ТЕМА:              СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Старпсна структура станпвнищтва 

  

Категприја 
Ппщтина Сешао 

Средопбанатска 
пбласт 

АП Впјвпдина Република Србија 

2002. 2011. 2002. 2011. 2002. 2011. 2002. 2011. 

Укупнп 
станпвнищтвп  

16.377 13.267 208.456 187.667 2.031.992 1.931.809 7.498.001 7.186.862 

Дп 14 гпдина 2.634 1.740 32.854 26.396 322.214 277.470 1.176.770 1.025.278 

Пд 15 дп 65 гпдина 10.544 8.997 141.344 129.152 1.394.593 1.337.801 5.080.726 4.911.268 

Прекп 65 гпдина 3.199 2.530 34.258 32.119 315.185 316.538 1.240.505 1.250.316 

Удеп станпвнищтва 
дп 14 гпд. (у %) 

16,08 13,12 15,76 14,07 15,86 14,36 15,69 14,27 

Удеп станпвнищтва 
пд 15-65 гпд. (у %) 

64,38 67,81 67,81 68,82 68,63 69,25 67,76 68,34 

Удеп станпвнищтва 
прекп 65 гпд. (у %) 

19,53 19,07 16,43 17,11 15,51 16,39 16,54 17,40 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

  

Кпментар: 

Ппредећи структуру станпвнищтва према старпсти, на разлишитим нивпима теритпријалних 
јединица у 2011. гпд., мпже се закљушити да су вреднпсти релативнп слишне у категприји 
станпвнищтва пд 15-65 гпдина. Већа, и тп неппвпљна  пдступаоа су у категприји станпвнищтва 
прекп 65 гпд., где је ушещће на нивпу Ппщтине 19,07%, дпк је на на нивпу АПВ 16,39%, кап и у 
категприји станпвнищтва дп 14 гпдина, где је највеће неппвпљнп пдступаое, ппет у пднпсу на 
нивп АПВ и тп  за 1,24%. Пвп указује на шиоеницу да станпвнищтвп Ппщтине све вище стари, 
ппгптпвп, щтп су и вреднпсти најмлађе категприје станпвнищтва исппд вреднпсти на пстала три 
нивпу теритпријалних јединица, за разлику пд стаоа пп пппису из 2002. гпд. када је пва 
категприја станпвнищтва имала највећу вреднпст у ппређеоу са вищим теритпријалним 
јединицама. 
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Индикатпр бр. 15 

ТЕМА:              СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Удеп станпвника са заврщенпм средопм, вищпм и виспкпм 
щкплпм 

  

Категприја 
Ппщтина Сешао АП Впјвпдина Република Србија 

2002. 2011. 2002. 2011. 2002. 2011. 

Укупан брпј станпвника 16.377 13.267 2.031.992 1.931.809 7.498.001 7.186.862 

Станпвнищтвп са 
средопм щкплпм 

2.025 5.245 751 842142 2596348 3.015.092 

Станпвнищтвп са вищпм 
щкплпм 

241 415 73.485 81.030 285.056 348.334 

Станпвнищтвп са 
виспкпм щкплпм 

139 458 88.596 151.844 411.944 652.234 

% станпвнищтва са 
средопм щкплпм 

12,36 39,53 36,97 43,57 34,71 41,68 

% станпвнищтва са 
вищпм щкплпм 

1,47 3,13 3,62 4,19 3,81 4,82 

% станпвнищтва са 
виспкпм щкплпм 

0,85 3,45 4,36 7,86 5,51 9,02 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 

 

Кпментар: 

Ппщтина има, у све 3 ппсматране категприје, маои прпценат станпвнищтва у пднпсу на 
ппкрајински и републишки нивп. Ташније, у Ппщтини дпминира станпвнищтвп без щкплске 
спреме, са непптпуним и пснпвним пбразпваоем, кпји шине шак 40,53% пд укупнпг брпја 
станпвника, за разлику пд нивпа АПВ, где је тп 29,76% и РС где је тп 29,52%. 
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Индикатпр бр. 16 

ТЕМА:               СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на један пбјекат друщтвених, 
културних, рекреативних активнпсти 

 

Ппщтина 
Укупан брпј 
станпвника 

Брпј 
друщтвених 

пбјеката 

Брпј 
културних 
пбјеката 

Брпј 
пбјеката за 
рекреацију 

Брпј 
станпвника 

на један 
друщтвени 

пбјекат 

Брпј 
станпвника 

на један 
пбјекат 
културе 

Брпј 
станпвника 

на један 
рекреативни 

пбјекат 

2013. 12.843 25 12 21 514 1.070 612 
Извпр ппдатака 
Опщтинска управа Сешао 
Наппмене: 

1. Ппд друщтвеним пбјектима се сматрају сви пбјекти у власнищтву лпкалне сампуправе у кпјима су 
смещтени удружеоа грађана, месне заједнице, пплитишке партије и др. Ппд културним 
пбјектима су убрпјане зграда  

2. Пбјекти рекреације су пбјекти кпје кпристе сппртске прганизације и клубпви. 
3. Укупан брпј станпвника је прпцеоени брпј станпвника из 2013. гпдине 

 

Кпментар: 

Нема кпментара. 
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Индикатпр бр. 17 
ТЕМА:              СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на једнпг лекара 

 

Гпд.  

Укупнп станпвнищтвп Укупан брпј лекара Брпј станпвника пп лекару 

Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2005. 15.568 2.012,918 7.440,769 20 4.559 19.685 778 442 378 

2006. 15.245 2.002,598 7.411,569 19 4.478 19.644 802 447 377 

2007. 14.899 1.991,507 7.381,579 19 4.578 20.066 784 435 368 

2008. 14.530 1.979.389 7.350.222 18 4.735 20.668 807 418 356 

2009. 14.191 1.968.356 7.320.807 18 4.804 20.825 788 410 352 

2010. 13.905 1.957.585 7.291.436 18 4.832 21.103 773 405 346 

2011. 13.325 1.932.945 7.234.099 19 4.859 21.067 717 398 343 

2012. 13.067 1.922.017 7.199.077 19 4.884 20.960 688 394 343 

2013. 12.843 1.912.095 7.164.132 18 4.910 21.125 714 389 339 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци. 

Наппмене: 
1. Терминпм лекар нису пбухваћени стпматплпзи и фармацеути. 
2. Брпј станпвника пд 2005.-2010. гпд, кап и пд 2012-2013. гпд. представља прпцену на дан 30.06, 

дпк је за 2011. гпд. прерашунат на бази Ппписа станпвнищтва из те гпдине. 

    

                    

Кпментар: 

Ппређеоем ппдатака п брпју станпвника на једнпг лекара, са АПВ и РС, утврђује се изразитп 
неппвпљнији пднпс брпја станпвника и брпја лекара на нивпу Ппщтине. Пвај пднпс је бип 
најнеппвпљнији у 2008. гпд. са шак 807 станпвника/лекар, али пд тада дп 2012. гпд. бележи 
се кпнстантнп смаоеое пвпг индикатпра. Међутим, и даље је у 2012. гпд. пвај пднпс бип пкп 
двпструкп већи негп на нивпу РС. 
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Индикатпр бр. 18 

ТЕМА:               СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР:    Ушещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм 
станпвнищтву 

 

Гпд.  

Укупнп станпвнищтвп 
Укупан брпј кприсника спцијалне 

защтите 

Ушещће кприсника спцијалне 
защтите у укупнпм 

станпвнищтву 

Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2005. 15.568 2.012,918 7.440,769 1.002 101.213 329.530 6,44% 5,03% 4,43% 

2006. 15.245 2.002,598 7.411,569 1.144 108.564 335.746 7,50% 5,42% 4,53% 

2007. 14.899 1.991,507 7.381,579 1.285 116.208 364.750 8,62% 5,84% 4,94% 

2008. 14.530 1.979.389 7.350.222 1.390 131.837 400.388 9,57% 6,66% 5,45% 

2009. 14.191 1.968.356 7.320.807 1.718 135.112 417.335 12,11% 6,86% 5,70% 

2010. 13.905 1.957.585 7.291.436 1.320 155.852 490.060 9,49% 7,96% 6,72% 

2011. 13.325 1.932.945 7.234.099 1.762 168.447 584.828 13,22% 8,71% 8,08% 

2012. 13.067 1.922.017 7.199.077 - - - - - - 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци. 

Наппмене:   

Брпј станпвника пд 2005.-2010. гпд, кап и за 2012. гпд. представља прпцену на дан 30.06, дпк је за 2011. гпд. 
прерашунат на бази Ппписа станпвнищтва из те гпдине. 

  

Кпментар: 

У целпкупнпм ппсматранпм перипду 2005-2011. гпд. ушещће кприсника спцијлане защтите у 
Ппщтини билп је веће у пднпсу на ппкрајински, а нарпшитп у пднпсу на републишки нивп. Свпј 
максимум, пвај пднпс је ппстигап у 2011. гпдини, када је 13,22%  станпвнищтва билп пбухваћенп 
спцијалнпм защтитпм. Исте гпдине на нивпу АПВ пвај пказатељ је имап вреднпст 8,71%, а на нивпу 
Републике 8,08%. 
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Индикатпр бр. 19 

ТЕМА:               СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР:    Ушещће правнпснажнп псуђених лица према месту 
изврщеоа кривишнпг дела у укупнпм станпвнищтву 

 

Гпд.  

Укупнп станпвнищтвп 
Брпј псуђених лица према месту 

изврщеоа кривнишнпг дела 

Ушещће правпснажнп 
псуђених лица према месту 
изврщеоа кривишнпг дела у 

укупнпм станпвнищтву 

Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2005. 15.568 2.012,918 7.440,769 73 11.412 39.135 0.47% 0,57% 0,53% 

2006. 15.245 2.002,598 7.411,569 76 12.413 42.988 0.50% 0,62% 0,58% 

2007. 14.899 1.991,507 7.381,579 71 11.706 40.690 0.48% 0,59% 0,55% 

2008. 14.530 1.979.389 7.350.222 73 13.353 42.782 0.50% 0,67% 0,58% 

2009. 14.191 1.968.356 7.320.807 81 12.445 44.367 0.57% 0,63% 0,61% 

2010. 13.905 1.957.585 7.291.436 49 7.856 23.321 0.35% 0,40% 0,32% 

2011. 13.325 1.932.945 7.234.099 51 9.683 33.097 0.38% 0,50% 0,46% 

2012. 13.067 1.922.017 7.199.077 41 10.133 33.624 0.31% 0,53% 0,47% 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци. 

Наппмена:   

Брпј станпвника пд 2005.-2010. гпд, кап и за 2012. гпд. представља прпцену на дан 30.06, дпк је за 2011. 
гпд. прерашунат на бази Ппписа станпвнищтва из те гпдине. 

  

Кпментар: 

Ушещће правпснажнп псуђених лица у Ппщтини је у ппсматранпм перипду ппказивалп разлишите 
тенденције, али је ипак перманентнп билп исппд ппкрајинскпг и републишкпг нивпа. Пвп ушещће 
дпстиже свпј максимум са 0,57% пд укупнпг станпвнищтва у 2009. гпд., када је на нивпу АПВ 0,63%, 
а на нивпу Републике 0, 61%. 
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Индикатпр бр. 20 
ТЕМА:            ИНДИКАТПРИ УСЛПВА ЖИВПТА И БЛАГПСТАОА 

ИНДИКАТПР: Дужина путева у km/km² 

    

Ппис 
- 

Теритпријална јединица 

Дужина путева  
(у km) 

Ппврщина  
(у km2) 

Дужина путева  
(у km/km²) 

Рeпубликa Србиja 44.612,539 88.502 0,50 

АП Впјвпдина 6.205,092 21.614 0,29 

Средопбанатска пбласт 766,700 3.257 0,24 

Ппщтина Сешао 76,830 530 0,15   
Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоак, 2013. 

 

Кпментар:  

Пп дужини путева пп km² у 2012. гпд. Ппщтина је са свпјих 0,15 лпщија у ппређеоу са сва три 
нивпа, а нарпшитп са нивппм Републике где је пвај ппказатељ шак 0,50. 
Пд 76,830 km изграђених путева у Ппщтини, 31,41% су државни путеви првпг реда, затим 44,51% 
су државни путеви другпг реда, дпк су 24,08% ппщтински путеви, кпји су, углавнпм у релативнп 
лпщем стаоу. 
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Индикатпр бр. 21 
ТЕМА:              ИНДИКАТПРИ УСЛПВА ЖИВПТА И БЛАГПСТАОА 

ИНДИКАТПР: Изграђени станпви на 1000 станпвника 

 

Гпд.  

Укупнп заврщених станпва Ппврщина (м2)  
Изграђени станпви на 1000 

станпвника 

Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2005. 13 2.755 16.417 995 209.480 1.242.953 0,8 1,4 2,2 

2006. 148 3.793 18.162 15.291 259.134 1.308.650 9,7 1,9 2,5 

2007. 14 4.010 19.049 2.080 245.119 1.323.073 0,9 2,0 2,6 

2008. 24 4.382 19.815 2.238 295.490 1.435.061 1,7 2,2 2,7 

2009. 10 5.069 19.103 1.659 402.570 1.332.012 0,7 2,6 2,6 

2010. 2 5.519 18.648 550 400.275 1.252.738 0,1 2,8 2,6 

2011. 7 4.632 18.449 390 319.942 1.184.689 0,5 2,4 2,5 

2012. 12 2.966 15.223 1.010 197.480 945.145 0,9 1,5 2,1 
Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци. 

Наппмене: 

Нема. 

                        

Кпментар: 

Ппређеоем ппдатака п брпју изграђених станпва на 1.000 станпвника, у перипду 2005-2012. гпд. 
види се да ппстпје разлишите тенденције, какп на нивпу Ппщтине такп и на псталим нивпима.  
Свпј максимум на нивпу Ппщтине, пвај ппказатељ има у 2006. гпд. када је са 9,7 стана на 1000 
станпвника Ппщтина далекп превазищла и нивп АПВ и нивп РС,накпн ппплаве 2005.г. када су се 
интезивнп градили станпви за угрпжена дпмаћинства 
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Индикатпр бр. 22 
ТЕМА:             ЖИВПТНА СРЕДИНА – ВПДА 

ИНДИКАТПР: % дпмаћинстава са сигурнпм впдпм за пиће 

 

Гпдина Брпј дпмаћинстава 
Брпј дпмаћинстава 

прикљушених на впдпвпд 
% дпмаћинстава са 

сигурнпм впдпм за пиће 

Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2011. 5.451 696.157 2.487.886 5.621 681.278 2.161.182 103% 98% 87% 
Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоак, 2013. 
Институт за јавнп здравље, Зреоанин 

Наппмене: 

Нема 

 

Кпментар: 

Услугпм впдпснабдеваоа је пбухваћенп 5.509 дпмаћинстава и 208 правних лица и предузетника. 
Укупан брпј активних впдпмера (прикљушци) је 5.722. 
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Индикатпр бр. 23 
ТЕМА:             ЖИВПТНА СРЕДИНА – ВПДА 

ИНДИКАТПР: % дпмаћинстава прикљушених на канализаципну мрежу  

 

 Брпј дпмаћинстава 
Брпј дпмаћинстава 

прикљушених на 
канализаципну мрежу 

% дпмаћинстава 
прикљушених на канализац. 

мрежу 

Гпдина Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС Сешао АПВ РС 

2011. 5.451 696.157 2.487.886 130 336.703 1.419.482 2 48% 57% 
Извпр ппдатака:  
1. Републишки завпд за статистику, „Опщтине и регипни у Републици Србији“, гпдищоаци 
2. ЈКП „Сешао“, Сешао  

Наппмена: 

Нема. 

 

Кпментар: 

У ппщтини Сешао ппстпји парцијална канализаципна мрежа у насељима Сешао, Јаща Тпмић и 
Крајищник је изграђена 80-тих гпдина прпщлпг века и на тим системима је прикљушенп укупнп 
130 дпмаћинстава.  
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Индикатпр бр. 24 
ТЕМА:              ЖИВПТНА СРЕДИНА – ГАСПВПД 

ИНДИКАТПР: Прпценат прикљушеоа на гаспвпд 

 

 Прпјекат изграђенп активнп псталп Дпмаћинства 

Лпкација  2014.  2014.  2014.  2014.  2014. 

Сешао           

           

Извпр ппдатака:  
Нема 

Кпментар:  
Нема 

 

Индикатпр бр. 25 
ТЕМА:             ЖИВПТНА СРЕДИНА – ВПДА 

ИНДИКАТПР: Квалитет ппврщинских впда 

 

Впдптпк Пптез 
Квалитет/гпдина 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

       
Извпр ппдатака: 
ЗЗЈЗ Зреоанин 

Наппмена: 
Пцена квалитета впда у Србији се не ради на пснпву EBI индекса већ на пснпву: 

- Правилника п ппасним материјама у впди Сл. Гласник РС бр. 31/82 и 46/91 

- Уредбе п класификацији впда Службени лист 6/78 

Кпментар: 

Квалитет впде Тамища у ппгледу садржаја испитиваних параметара (припритетних и 
припритетних хазардних супстанци) пдгпвара II класи (дпбар статус). Квалитет седимента 
Тамища пдгпвара класи 4 према садржају арсена и класи 3 према садржају никла. Према 
ранијим испитиваоима, на ппдрушју Баната детектпване су ппвећане кпнцентрације 
арсена у ппдземнпј впди кап ппследица оегпвпг присуства у земљищту, те је мпгуће да је 
садржај арсена у седименту заправп на нивпу прирпднпг фпна. 

Ппврщинске впде са пвпг ппдрушја из каналскпг система ДТД гранишнп задпвпљавају сврху 
навпдоаваоа у хемијскпм смислу. У ппгледу микрпбиплпщке исправнпсти впде су 
кпнтаминиране бактеријама индикатприма фекалнпг загађеоа или је пднпс психрпфилних 
и мезпфилних бактерија незадпвпљавајући.  

Кпнтрпла квалитета ппврщинских впда врщи се пд стране Завпда за јавнп здравље 
Зреоанин. 
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Индикатпр бр. 26 
ТЕМА:             ЖИВПТНА СРЕДИНА – ВАЗДУХ 

ИНДИКАТПР: Брпј дана са „лпщим“ квалитетпм ваздуха 

 

 2012. 2013. 

Брпј дана са лпщим ваздухпм 51 28 
Извпр ппдатака: 
 Завпд за јавнп здравље, Зреоанин 

Кпментар: 

У тпку перипда 16.11.2011. дп 16.12.2012. гпд. Завпд за јавнп здравље Зреоанин – Центар за 
хигијену и хуману екплпгију, врщип је праћеое квалитета ваздуха у Сешоу на мернпм месту Дпм 
здравља Сешао. Праћене су кпнцентрације следећих загађујућих материја: сумппр-дипксид, шађ, 
азптни пксиди и укупне суспендпване шестице.  

Према резултатима мереоа средое вреднпсти укупних суспендпваних шестица изнпсиле су 57 
µg/m2 щтп не прелази максималнп дпзвпљену вреднпст прпписану Уредбпм п услпвима за 
мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха кпја изнпси 120 µg/m2. На пснпву мереоа се не запажа 
знашајнп ппвећаое кпнцентрација загађујућих материја. Регистрпвана је ппвећана кпнцентрација 
шађи и тп тпкпм 38 дана у пднпсу на укупних 86 дана мереоа. Имајући у виду сезпнске 
карактеристике и варијације (грејна сезпна), резултати су у складу са дпсадащоим мереоима 
врщеним на теритприји Средоебанатскпг Пкруга. Индекс квалитета ваздуха (AQI) је у категприји 
дпбар-умерен.   
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Индикатпр бр.27 
ТЕМА:             ЖИВПТНА СРЕДИНА – ПТПАД 

ИНДИКАТПР: Ппщтински птпад пп врсти пдлагаоа 

 

Вреднпсти 

Гпдина 
Деппнија, 

t 
Спаљен птпад, 

t 
Рециклиран, 

t 
Прпцена кплишине птпада кпја 

заврщава без икаквпг управљаоа, t 

2010.  / /  

2011.  / /  

2012.  / /  

2013. 1.936 / /  

Извпр ппдатака:  
ЈКП „Сешао“, Сешао 

Кпментар:  

Птпад се са теритприје ппщтине Сешао без претхпднпг третмана пдлаже на сепским 
деппнијама.  
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АНЕКС 2: Пдлука п изради Стратегије 
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Анекс 3: Кратки пписи ТПП 10 прпјеката 
 
Прпјекат - 01 

Стратещки 
циљ  

1.1. УНАПРЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПДОЕ 

Прпграм 1.1.1. Ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти у биљнпј прпизвпдои 

Прпјекат  1.1.1.1. Инфраструктурнп ппремаое радне зпне Северп-Запад у Сешоу  

Ппис прпјекта 
Изградоа канализацијпне мреже и ПППВ-а, впдпвпдне мреже и 
извприщта впдпснабдеваоа (бунар), прпщиреое гасне и електрп мреже. 

Циљеви 
Ствараое предуслпва за изградоу нпвих прпизвпдних, прерађивашких и 
складищних капацитета  

Пшекивани 
резултати 

Јашаое привредне активнпсти и птвараое нпвих радних места 

Индикатпри 
 10 прикљушака на канализаципну мрежу 

 10 прикљушака на впдпвпдну мрежу 

 54 ha уређене зпне 

Прпјектне  
активнпсти 

1. Израда прпјектнп-технишке дпкументације; 
2. Извпђеое радпва на изградои и прпщиреоу инфраструктуре. 

Пплазне 
претппставке 

Дпнещене пдлуке и дате сагласнпсти. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

220000..000000..000000  

РРССДД  

Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  118800..000000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  2200..000000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери 
 
Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 
 

Статус 
прпјекта 

 
Израђен је главни прпјекат за канализаципну мрежу и ППП и прпјекат 
впдпвпдне мреже и извприщта впдпснабдеваоа (бунара). 
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Прпјекат - 02 

Стратещки 
циљ  

1.1. УНАПРЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПДОЕ 

Прпграм 1.1.1. Ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти у биљнпј прпизвпдои  

Прпјекат  1.1.1.4. Кпмасација ппљппривреднпг земљищта у КП Банатска Дубица  

Ппис прпјекта 

Пбухваћене катастарске парцеле у КП Б. Дубица ће бити ппписане 
ппстпјећем стаоу, какп би се приступилп укрупоиваоу истих, лакщем 
планираоу ппљппривредне прпизвпдое, рестаурацији и изградои 
ппљских путева, ппљпзљщтитних ппјасева, кап п свепбухватнијих 
спрпвпђеоа мера защтите. 

Циљеви 
Сређиваое импвинских пднпса 
Укрупоиваое катастарских парцела 
Усклађиваое катастарских класа земљищта 

Пшекивани 
резултати 

Сређени импвински пднпси 
Укрупоене катастарске парцеле 
Усклађене катастарске класе земљищта 

Индикатпри 
Листпви неппкретнпсти 
Брпј парцела пбухваћен ппступкпм кпмасације 
2400 ха ппљппривреднпг земљищтљ пбухваћенп кпмасацијпм 

Прпјектне  
активнпсти 

Израда прпграма кпмасације за КП Б. Дубица 
Дпнпщеое ппщтинске пдлуке п спрпвпђеоу кпмасације у КП Б. Дубица 
Дпнпщеое пдлуке п нашелима кпмасације 
Дпнпщеое рещеоа п именпваоу кпмисије  
Дпнпщеое правилника п раду кпмисије 

Пплазне 
претппставке 

Пплазне парцеле су вепма уситоене, щтп птежава ппљппривредну 
прпизвпдоу, каналска и путна мрежа нису у пптпунпсти изграђене управп 
из пвпг разлпга  

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx  xx  xx  xx  xx          

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

112200..000000..000000  

РРССДД  

Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  110000..000000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  2200..000000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери 
Влада РС, Влада АПВ, РГЗ СКН Сешао, МЗ Б. Дубица, власници 
ппљппривредних парцела и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Идеја 
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Прпјекат - 03 

Стратещки 
циљ  

2.1. ППВЕЋАОЕ УЧЕШЋА СТАНПВНИШТВА СА ВИСПКПМ ШКПЛПМ ЗА 20% ДП 2020. ГПД. 

Прпграм 2.1.2  Прпграм: Ствараое услпва за пстанак  младих и пбразпваних 

Прпјекат  2.1.2.3. Израда руралне стратегије развпја ппщтине Сешао  

Ппис прпјекта 

Свака лпкална сампуправа треба сама да прпнађе најбпље мпдалитете за 
израду сппственпг плана пдрживпг развпја ппљппривреде и руралнпг 
развпја. Сущтина предлпженпг прпјекта пгледа се у дпбијаоу дпкумента 
кпји се заснива на целпвитпсти и интегративнпсти, друщтвенпм кпнцезусу, 
пднпснп партиципацији грађана, ппљппривредника и свих 
заинтереспваних актера, а све у циљу ефикаснпг прпцеса пдлушиваоа у 
будућим инвестиципним улагаоима.   

Циљеви 
Редефинисаое аграрне и руралне пплитике ппщтине Сешао у складу са 
укупнпм аграрнпм и руралнпм пплитикпм Републике Србије 

Пшекивани 
резултати 

Стратегија ће бити платфпрма за даље активнпсти на ствараоу ппвпљних 
услпва за пдрживи развпј ппљппривреде и руралнпг развпја 

Индикатпри 1 стратещки план 

Прпјектне  
активнпсти 

Ппшетне активнпсти: дпнпщеое пдлуке п изради стратещкпг дпкумента, 
фпрмираое тима за израду стратегије и тима за кппрдинацију израде 
стратегије 

Анализа стаоа 
Дефинисаое ппщтих циљева 
Дефинисаое ппсебних циљева 
Акципни план 
Јавна расправа 
Усппстављаое система за имплементацију стратегије 
 

Пплазне 
претппставке 

Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Сешао 2015-2020. г. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx  xx  xx              

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

11..000000..000000  РРССДД  
Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  880000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  220000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада РС, Влада АПВ и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Идеја 
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Прпјекат - 04 

Стратещки 
циљ  

2.2. ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У СФЕРИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНПСТИ 

Прпграм 2.2.1. Изградоа, адаптација и ппремаое институција 

Прпјекат  
2.2.1.4. Рекпнструкција система грејаоа и дпвпд прирпднпг гаса у Дпму 
здравља Сешао   

Ппис прпјекта 

Садащое стаое система грејаоа је екпнпмски и технишки пптпунп 
неппузданп, непдрживп и екпнпмски нераципналнп. На пснпву пвпга 
ппстпји пптреба п пдвајајоу система грејаоа Дпма здравља Сешао пд 
псталих кприсника грејаоа ппстпјеће кптларнице ЈКП „Сешао“. Пдвајаое 
ће бити изведенп увпђеоем гасне инсталације, изградопм сппствене 
кптларнице у кругу Дпма здравља и прикљушиваое на ппстпјећи систем 
грејних тела у пбјекту 

Циљеви 

Пбезбеђиваое сппственпг, независнпг, ппузданпг система снабдеваоа 
пбјекта Дпма здравља тпплптнпм енергијпм.  
Прилагпђаваое нпвпг система грејаоа специфишним пптребама устанпве, 
јер се кпд ппстпјећег, у великпј мери наще пптребе и захтеви разликују пд 
пптреба и тпплптних захтева псталих кприсника на систему лпкалнпг 
дистрибутера тпплптне енергије. 

Пшекивани 
резултати 

Пбезбеђен независан, екпнпмишан систем снабдеваоа тпплптнпм 
енергијпм. 
Пмпгућенп детаљнп праћеое и управљаое трпщкпвима и квалитетпм 
грејаоа Дпма здравља. 
Смаоени трпщкпви грејаоа пбјекта на гпдищоем нивпу. 

Индикатпри 

Изграђена и ппремљена нпва гасна кптларница, ппвезана на систем 
грејних тела 
Мпгућнпст кпнтрплисаоа и управљаоа утрпщкпм енергента и квалитетпм 
грејаоа пбјекта 

Прпјектне  
активнпсти 

1. Набавка и мпнтажа тпплпвпдне инсталације 
2. Набавка и мпнтажа унутращое и сппљне гасне инсталације 
3. Набавка и мпнтажа електрп инсталације 
4. Припремни, заврщни радпви и трансппрт 

Пплазне 
претппставке 

Ппврщина грејаоа пбјекта Дпма здравља је 2.496 м2   
Биће задржан ппстпјећи систем грејних тела – радијатпра 
Тренутни трпщкпви грејаоа на гпдищоем нивпу изнпсе 3.624.192 динара 
са ПДВ 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx                  

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

66..000000..000000  РРССДД  
Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  55..000000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  11..000000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада РС, Влада АПВ, ЕУ, Дпм здравља Сешао и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Припремљена П-Т дпкументација 
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Прпјекат - 05 

Стратещки 
циљ  

3.1. ПЧУВАНИ ПРИРПДНИ РЕСУРСИ 

Прпграм 3.1.1 Унапређеое хемијске и бактериплпщке исправнпсти пијаће впде 

Прпјекат  3.1.1.1. Изградоа извприщта впдпснабдеваоа у Сутјесци  

Ппис прпјекта 

Насељенп местп сутјеска се тренутнп снабдева впдпм путем 
експлпатаципнпг бунара Б-1/88, изграђенпг 1988. гпдине на парцели 
приватнпг ппљппривреднпг предузећа. Збпг старпсти и смаоенпг 
капацитета бунара, аи нерещених импвинских пднпса неппхпднп је 
изградити нпви бунар, щтп ппдразумева изградоу нпве бущптине, 
кпмплетнп мащинскп ппремаое бунара  и ппвезиваое на ппстпјећу 
впдпвпдну мрежу   

Циљеви 
Пбезбеђиваое адекватнпг и кпнтинуиранпг впдпснабдеваоа за 1.535 
станпвника насељенпг места Сутјеска  

Пшекивани 
резултати 

Кпнтинуиранп снабдеваое пијаћпм впдпм за 400 дпмаћинстава. 

Индикатпри 

Изграђен бунар за впдпснабдеваое, капацитета 16 l/s и прикљушак на 
ппстпјећу впдпвпдну мрежу. 
250 прикљишака 
400 дпмаћинстава 

Прпјектне  
активнпсти 

Усклађиваое ппстпјеће П-Т дпкументације са нпвпм закпнскпм 
регулативпм 
Прибављаое грађевинске дпзвпле 
Избпр извпђаша радпва 
Пптписиваое угпвпра п јавнпј набавци 
Изградоа бунара 

Пплазне 
претппставке 

Ппстпјећа впдпвпдна мрежа  
Планским дпкументпм пдређена лпкација за нпви бунар 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx                  

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

77..000000..000000  РРССДД  
Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  66..000000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  11..000000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада РС, Влада АПВ, Дпм здравља Сешао и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Прпјектнп технишка дпкументација , треба да се усклади са нпвим 
закпнпм 
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Прпјекат - 06 

Стратещки 
циљ  

3.2. СМАОЕОЕ БРПЈА ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА  ЗА 90% ДП 2020. ГПД . 

Прпграм 3.2.1. Управљаое птпадпм 

Прпјекат  3.2.1.1. Изградоа система прешищћаваоа птпадних впда у Сешоу  

Ппис прпјекта  

Циљеви 

Изградопм система за прешищћаваое птпадних впда смаоиће се 
загађиваое земљищта и впда, смаоиће се нивпи ппдземних впда и 
плављеое терена, а ппвећаће се квалитет ппдземних (пијаћих) и 
ппврщинских впда. Унапређепе кпмуналне инфраструктуре  

Пшекивани 
резултати 

Изграђен прешисташ птпадних впда и прикљушак на канализаципну мрежу 

Индикатпри 
Изграђен прешисташ птпадних впда. 
 Издата упптребна дпзвпла 

Прпјектне  
активнпсти 

Извпђеое радпва на заврщетку градое кпмандне куће, базена, 
ппстављаое ппреме за прешищћаваое и прикљушиваое са 
канализаципнпм мрежпм 

Пплазне 
претппставке 

Изграђена канализацпна мрежа 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx                  

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

110000..000000..000000  

РРССДД  

Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  9900..000000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  1100..000000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада РС, Влада АПВ, ЈСП Сешао и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Прпјекат у тпку 
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Прпјекат - 07 

Стратещки 
циљ  

4.1. ИЗГРАДОА НЕДПСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Прпграм 
4.1.1  Кпмплетираое П-Т дпкументације за недпстајуће инфраструктурне 
прпјекте 

Прпјекат  4.1.1.2. П-Т дпкументација за гранишни прелаз Јаща Тпмић  

Ппис прпјекта 
Израда П-Т дпкументације за дпдатнп ппремаое гранишнпг прелаза Јаща 
Тпмић у складу са стандардима ЕУ  

Циљеви Ппремаое ГП Јаща Тпмић према стадардима ЕУ 

Пшекивани 
резултати 

Ствараое предуслпва за пдвијаое теретнпг и аутпбускпг сапбраћаја; 
 Ствараое мпгућнпсти за 24-прп шаспвнп раднп време ГП. 

Индикатпри Припремљена прпјектнп технишка дпкументација 

Прпјектне  
активнпсти 

Прибављаое услпва и сагласнпсти; 
Израда П-Т дпкументације; 

Пплазне 
претппставке 

Пдлука Владе РС п категпризацији ГП Јаща Тпмић у међунарпдни 
гранишни прелаз. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx                  

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

22..000000..000000  РРССДД  
Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  440000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  11..660000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада АПВ и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Идејнп рещеое 
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Прпјекат - 08 

Стратещки 
циљ  

4.1. ИЗГРАДОА НЕДПСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Прпграм 
4.1.1  Кпмплетираое П-Т дпкументације за недпстајуће инфраструктурне 
прпјекте 

Прпјекат  
4.1.1.3. Планска дпкументација за изградоу аерпдрпма за 
ппљппривреднп и сппртскп ваздухпплпвствп  

Ппис прпјекта 
 Израда Плана детаљне регулације за изградоу аерпдрпма за 
ппљппривреднп и сппртскп ваздухпплпвствп 

Циљеви 
Ствараое услпва за примену агрп-технишких и мера защтите живптне 
средине из ваздуха; 
Пбука леташа и такмишеоа у сппртскпм ваздухпплпвству. 

Пшекивани 
резултати 

Ефикаснија примена агрп-технишких мера; 
Благпвременп-ефикасније делпваое у пбласти защтите живптне средине; 
Прпщиреое туристишке ппнуде; 
Птвараое нпвих радних места. 

Индикатпри Припремљена планска дпкументација 

Прпјектне  
активнпсти 

Дпнпщеое ппщтинске пдлуке п изради планскпг дпкумента 
Израда планске дпкументације 
Струшна кпнтрпла и јавни увид 
Усвајаое плана 

Пплазне 
претппставке 

Адекватан лпкалитет и пратећа инфраструктурa. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx  xx  xx              

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

22..550000..000000  РРССДД  
Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  330000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  22..220000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада АПВ и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Идеја 
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Прпјекат - 09 

Стратещки 
циљ  

4.1. ИЗГРАДОА НЕДПСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Прпграм 
4.1.1  Кпмплетираое П-Т дпкументације за недпстајуће инфраструктурне 
прпјекте 

Прпјекат  

4.1.1.5. Усклађиваое Прпјекта детаљних хидрпгеплпщких истраживаоа 
на теритприји ппщтине Сешао са нпвпм закпнскпм регулативпм и 
израда Елабпрата санитарне защтите и Елабпрата п стаоу резерви 
ппдземних впда  

Ппис прпјекта 
Прпјекат ппдразумева израду прпјектне дпкументације кпја ће бити услпв 
за дпбијаое пптребних сагласнпсти за изградоу бунара за впду на 
теритприји ппщтине Сешао 

Циљеви 
Ствараое услпва за дпбијаое сагласнпсти за изградоу свих планираних 
бунара и стављаое у функцију нпвпизграђенпг бунара у Кпнаку 

Пшекивани 
резултати 

Ствараое предуслпва за снабдеваое станпвнищтва ппщтине пијаћпм и 
санитарнпм впдпм  

Индикатпри 

Усклађен прпјекат детаљних хидрпгеплпщких истраживаоа на 
теритприји ппщтине Сешао 
Израђен Елабпрат санитарне защтите 
Израђен елабпрат п стаоу резерви ппдземних впда 

Прпјектне  
активнпсти 

Избпр ппнуђаша, закљушиваое угпвпра п јавнпј набавци, израда 
истражних бунара, истраживаоа у трајаоу пд гпдину дана, усклађиваое 
прпјекта детаљних хидрпгеплпщких истраживаоа, израда елабпрата 
санитарне защтите и елабпрата п стаоу резерви ппдземних впда 

Пплазне 
претппставке 

Прпјекат детаљних хидрпгеплпщких истраживаоа на теритприји ппщтине 
Сешао 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        xx  xx  xx  xx              

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

55..000000..000000  РРССДД  
Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  33..000000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  22..000000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада РС, Влада АПВ, ЈКП и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Идеја 
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Прпјекат - 10 

Стратещки 
циљ  

4.1. ИЗГРАДОА НЕДПСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Прпграм 
4.1.2.  Прпграм: Изградоа нпве и пдржаваое ппстпјеће путне 
инфраструктуре 

Прпјекат  
4.1.2.2. Прпщиреое пута за пптребе теретнпг сапбраћаја на ГП Јаща 
Тпмић 

Ппис прпјекта  Дпграоа две нпве сапбраћајне траке за теретни сапбраћај на ГП ЈТ 

Циљеви Пдвијаое теретнпг сапбраћаја на ГП ЈТ 

Пшекивани 
резултати 

Прпмет рпбе; 
Ппвећаое транзитнпг туризма; 
Дпдатни бучетски прихпд; 
Нпва радна места. 

Индикатпри Изграђене две нпве сапбраћајне траке, надстрещница и расвета 

Прпјектне  
активнпсти 

Припрема тендерске дпкументације; 
Избпр извпђаша радпва; 
Изградоа пбјеката путне инфраструктуре. 

Пплазне 
претппставке 

Ппстпјаое гранишнпг прелаза за путнишки сапбраћаj. 

Време трајаоа 
(ппшетак-
заврщетак) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

            xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  

Прпцена 
трпщкпва/ 
Вреднпст 
прпјекта (РСД) 

112200..000000..000000    

РРССДД  

Изнпс и 
извпри 
финансираоа 

  9900..000000..000000  РРССДД  ддооннааттооррии  ии  

  3300..000000..000000  РРССДД  ЛЛСС  

Партнери Влада РС, Влада АПВ, ЕУ и ЛС 

Статус 
прпјекта 

Идејнп рещеое 
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Анекс 4: Прпфил лпкалне заједнице 

П п щ т и н а 

С   Е   Ч   А   О 

 
Ппщтина Сешао се налази у АП Впјвпдини и једна је пд 5 ппщтина средопбанатскпг пкруга. Ппщтина 
Сешао има неправилан купаст пблик, прпстире се на ппврщини пд 523 km

2
 и пбухвата 11 насељених места. 

Захвата теритприју Средоег Баната у ппрешју Бегеја, Тамища и Брзаве. На северу се граниши са ппщтинпм 
Житищте, на северпзападу са ппщтинпм Зреоанин, на југу са ппщтинама Кпвашица и Алибунар, на 
југпистпку са ппщтинпм Пландищте. Истпшну границу ппщтине шини државна граница према Румунији.   

Адреса ппщтине:  Впжда Карађпрђа 57, 23240 Сешао 

Телефпн: 023/841-111; Факс: 023/842-031 

Електрпнска ппщта: sosecanj@beotel.net  

Веб адреса:  www.secanj.rs   

Пппулација  
(пппис из 2011. гпд.): 

Брпј станпвника Наципнални састав Насељена места 

13.325 

Срби  пкп 69,31%, Мађари пкп 
12,75%, Рпми пкп 5,38%, 

Румуни пкп 4,27% и пстали пкп 
8,29%  

11 насељених места:  Сешао, 
Сутјеска, Крајищник, Јаща Тпмић, 
Бусеое, Неузина, Јаркпвац , 
Банатска Дубица, Бпка, Кпнак и 
Шурјан,   

Бучет ппщтине  
(у РСД): 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

286.144 322.319 457.874 426.102 484.891 

Велишина ппщтине: 
Теритприја Ппљппривредна ппврщина 

523 km
2
 90,5% (473,315 km

2
) 

Стратещка дпкумента: 

1. Лпкална стратегија пдрживпг развпја Сешао 2010-2014. 
2. Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица  у 

ппщтини Сешао за перипд 2009-2013. гпд. 
3. Лпкални акципни план за младе ппщтине Сешао 2012-2015. гпд. 
4. Стратещки план развпја спцијалне защтите ппщтине Сешао 2010-2014. гпд. 
5. Лпкални план управљаоа птпадпм ппщтине Сешао 2011-2020. гпд. 
6. Лпкални екплпщки акципни план 2008-2012. гпд. 
7. Прпстпрни план ппщтине Сешао („Службени лист ппщтине Сешао“, бр. 8/2013) 
8. Генерални план Сешоа („Службени лист ппщтине Сешао“ бр. 6/2005) 

Инфраструктура: 

Теритприја ппщтине испресецана је са 5 регипналних путних праваца: Р-123 Крајищник-
Сутјеска, Р-123/2 Крајищник-Јаща Тпмић, Р-123/3 Неузина-Сешао, Р-123/5 Јаща Тпмић-
Сешао и Р-123/5а Јаща Тпмић- државна граница са Румунијпм. Ппщтински центар насеље 
Сешао удаљен је пд Бепграда 90 km, пд Нпвпг Сада 80 km, пд Врщца 60 km, пд Зреоанина 
31 km, пд румунске границе 12 km, а пд најближег румунскпг града Темищвара 35 km. 
Најкраћи пут из Темищвара према Бепграду и Нпвпм Саду управп впди прекп теритприје 
ппщтине Сешао. Уласкпм Румуније у Еврппску унију, представници лпкалне власти раде на 
ппправљаоу маргиналнпг пплпжаја ппщтине и тренутнп су активнпсти усмерене ка 
птвараоу великпг гранишнпг прелаза на месту некадащоег малпгранишнпг прелаза у Јащи 
Тпмић. У пвим настпјаоима ппстпји велика ппдрщка суседне румунске ппщтине Фео, кпја 
путем прпјеката прекпгранишне сарадое са ппщтинпм Сешао из средстава еврппских 
фпндпва гради мпдерну инфраструктуру према граници кпд Јаще Тпмић. 

Знашајнији прпјекти: 

Финансирани пд стране Републике Србије (перипд 2008-данас) 

Брпј прпјеката Укупна вреднпст (РСД) Перипд 

2 6.500.000 2008-2014 

Финансирани пд стране АП Впјвпдине (перипд 2008-данас) 

Брпј прпјеката Укупна вреднпст (РСД) Перипд 

13 367.000.000 2008-2014 

Финансирани из ЕУ фпндпва (перипд 2008-данас) 

Брпј прпјеката Укупна вреднпст (EUR) Перипд 

3 277.130 2008-2014 

Братске 
ппщтине/градпви: 

Фео, Румунија 
Чпнград, Мађарска 

mailto:sosecanj@beotel.net
http://www.secanj.rs/
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Израда пве Стратегије финансијски је пптппмпгнута пд стране  

Владе Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 
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