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1. УВОД 

План развоја општине Сечањ за период 2022-2030. год. (у наставку: План развоја) је 
логичан наставак претходно усвојене и у великој мери имплементиране Стратегија 
одрживог развоја општине Сечањ 2015-2020 (у наставку: Стратегија). За разлику од 
претходног развојног документа, овај План развоја је припремљен у оквирима које је 
прописао Закон о планском систему Републике Србије (у наставку: Закон; Сл. 
гласник РС, бр. 30/2018), који је у међувремену донет. Детаљније смернице за израду 
Плана развоја прописане су Уредбом о обавезним елементима плана развоја 
аутономне покрајине и једнице локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 30/2018), 
што је непосредно и примењено у овом документу. 

Уз подршку Покрајинског секретаријата за  регионални развој, међурегионлну 
сарадњу и локалну самоуправу, општина Сечањ је у мају 2020. год.  израдила 
Анализу имплементације локалних стратешких докумената са препоруком, чији 
налази су послужили као основа за припрему овог документа, подржаног од стране 
истог Секретаријата. Израда Плана развоја је иницирана доношењем одлуке 
Скупштине општине Сечања бр. 011-147/2020-II, од 18.12.2020. год. у којој су, између 
осталог, одређена лица и функције најодговорнијих за израду документа, као и рок 
за израду. 

У оквиру тима задуженог за израду Плана развоја оформљене су три радне групе, и 
то: РГ за економски развој, РГ за друштвени развој и РГ за заштиту животне средине. 
Током израде Плана развоја коришћен је приступ „одоздо на горе“ који подразумева 
учешће широког круга заинтересованих страна, како организација чији је оснивач 
Општина, тако и најзначајнијих привредних субјеката који послују на њеној 
територији. Овом кругу су се прикључили и представници цивилног сектора, али и 
грађани као појединци. Одржано је више радних састанака са поменутим 
групацијама на којима су разматрана питања од интереса за локални одрживи 
развој, а све уз техничку подршку Регионалног центра за друштвео-економски 
развој БАНАТ, д.о.о., Зрењанин, чији је Општина један од оснивача. 

Битан фактор који је утицао на дефинисање приоритетних циљева и мера 
постављених у овом Плану развоја је чињеница да се Законом регулисана одредба о 
усклађености планских докумената (члан 23, став 5. и 6.) није могла децидно 
применити, због недостатка сродног Планског документа на нивоу АП Војводине. 
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2. ПРОФИЛ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

2.1. Административни  и географски положај 

Специфичност положаја општине Сечањ огледа се, између осталог, и  у њеном 
пограничном  административном положају. Општина 
се налази у источном делу Баната, и АП Војводине.  
Простире се на 523 km2 и са нешто више од 11.400 
становника у 2020. год, убраја се у мање општине у 
Војводини. Општине са којима се граничи општина 
Сечањ су: Житиште на северу, Зрењанин на западу, 
Ковачица и Алибунар на југу и Пландиште на југ-
југоистоку. На истоку и североистоку граница 
Општине је истовремено и граница са Румунијом са 
којом је повезана граничним прелазом у насељеном 
месту Јаша Томић.  

Општину Сечањ образује њено седиште у насељеном 
месту Сечањ и још 10 насељених места: Банатска Дубица, Бока, Бусење, Јарковац, 
Јаша Томић, Конак, Крајишник, Неузина, Сутјеска и Шурјан. Путном мрежом 
Општина је добро повезана унутар себе, а исто тако и са осталим деловима 
Војводине и Србије.    

Удаљеност Сечња од неких значајнијих центара је следећа:  

• Зрењанин:      33 km 

• Темишвар (Румунија):   65 km 

• Нови Сад:     84 km 

• Београд:     89 km 

 

2.2. Кратак историјат Општине 

Бројна археолошка налазишта на локалитетима Стара Барда (праисторијска 
налазишта и бројни гробови), Говедарева хумка (најзначајније неолитско налазиште 
у области), Шибова хумка, Стари виногради (Старчева, Винчанска и Бадемска 
култура) и многа друга налазишта указују на постојање живота у овој области чак и 
у праисторијско, неолитско и бронзано доба.  
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Први трагови Словена датирају још из V века. Од тада до данас било је великих 
миграција и колонизација на овим просторима који су утицали и на етничку 
структуру становништва.  

Најстарије насеље у Општини је Јаша Томић које се помиње први пут 1332. год, затим 
Бока (1334.), Сечањ (1338.), Конак (1425.), Сутјеска (1551.), Неузина (1660.), Јарковац 
(1717.), Банатска Дубица (1727.), Шурјан (1753.), Крајишник (1785.) и Бусење (1838.). 

Сечањ.  Иако није највеће насељено место у Општини, Сечањ јесте њен 
административни центар. Археолошки налази на локалитету циглане поред Сечња 
потичу из развијеног металног доба, а то показује да је овај простор био 
интересантан за насељавање и пре неколико хиљада година.   

Јаша Томић (мађ.: Módos) је највеће и најстарије насељено место у Општини.  Некада 
је Јаша Томић био центар Општине, али након Другог светског рата центар је 
премештен у Сечањ. Место је названо по Јаши Томићу (1856-1922. год), српком 
публицисти и политичару из Војводине.  

Бока. Историјски гледано, постојале су две Боке које су се спојиле 1801. год. То су 
биле Српска Бока и Хрватска Бока.  

Конак. Најстарији становници Конака су Срби  који су већ 1733. год. имали своју 
цркву. Немци су ово село населили почетком XIX века, али су се већ 1820. год. 
иселили. На место Немаца насељено је 500 Бугара. Доба највећег просперитета 
Конака забележено је 1889. год. када је завршена деоница пруге Зрењанин- Вршац, 
која је пролазила кроз Конак. 

Сутјеска (мађ.: Szárcsa). Претечу данашњег села чини насеље Сарча које је постојало 
дуж римског пута према унутрашњости Дакије. Под овим именом помиње се и у 
време владавине Турака 1551. год. када се формира ново насеље насељавањем 
Румуна. Године 1804. насељавају се и Немци , тако да су после Првог Светског Рата 
постојала два насеља, немачки део Сарча и румунски део Нова Сарча, који су чинили 
једну административну целину. Године 1947. оба насеља су спојена у једно, при чему 
оно добија назив Сутјеска.  

Неузина је, као и Бока, настала спајањем два села: Српска Неузина и Хрватска 
Неузина. Становништво је мешавина различитог етничког порекла, а највише има  
Срба, па  Мађара.  

Јарковац. Локација насеља уз некадашњи ток реке Брзаве може се тумачити 
потребом за лакшим снабдевањем воде из реке и плитке издани уз истовремену 
могућност обраде релативно плодног земљишта. 

Банатска Дубица. Поуздани подаци о постојању насеља Б. Дубица, које се раније 
звало Маргитица или Мала Маргитица, датирају тек од краја турске власти 1727. год. 
Због мале површине атара, која није омогућавала насељавање већег броја 
пољопривредног становништва, неповољног положаја читаве пољопривреде и 
убрзане миграције село-град, настао је велики пад броја становника.  
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Шурјан. У атару Шурјана откривени су трагови људског присуства из бакарног, 
бронзаног и гвозденог доба, што показује да се ту човек настанио и пре четири 
хиљаде година. Кроз средњи век на овом простору бораве Срби, Мађари, Румуни, 
Немци и др. Шурјан је први пут забележено као српско-румунско насеље. 

Крајишник, раније познат као немачки Стефансфелд, или мађарски  Istvánfölde (до 
1890. год. Stefanföld), сада је село са етничком већином коју чине Срби који су 
углавном дошли након Другог светског рата. Село је раније имало српски назив 
Шупљаја.  

Бусење (мађ.: Káptalan) је најмање и најмлађе насељено место у општини. Основано 
од стране загребачког Каптола и први пут се спомиње 1838. год.  

 

2.3. Општи подаци о становништву 

Укупан број становника општине Сечањ, по попису из 2011. год. износи 13.325, што је у 
односу на 2002. год. пад од 3.052 становника, односно 18,63%, што је више у поређењу са 
просеком на нивоу средњобанатске области (9,88%), а нарочито у поређењу са нивоом 
АП Војводине (4,87%) и просеком на нивоу Републике Србије (3,52%). Процењени број 
становника за 2020. год. за општину Сечањ износи 11.444! Недвосмислено је да ови 
подаци указују на забрињавајућу чињеницу о депопулацији Општине! 

Табела 2.1: Кретање броја становника у Сечњу и насељеним местима Општине, према 
спроведеним пописима до 2011. год. 

Извор: РЗС, Становништво-упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. и  
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011: Први резултати 

Напомене:  
 Подаци за 1991. и 2002. год. су преузети на основу методологије из 2002. год. 
 Подаци за 2011. год. су преузети из Првих резултата пописа становништва 

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

Сечањ 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 

Бока 2.912 2.819 3.260 2.673 2.246 1.905 1.734 1.412 

Бусење 229 240 224 185 141 119 94 63 

Јарковац 2.936 3.035 2.963 2.624 2.291 2.054 1.817 1.505 

Јаша Томић 4.378 4.569 4.420 3.831 3.625 3.404 2.982 2.373 

Конак 1.828 1.838 1.726 1.459 1.211 1.116 996 777 

Крајишник 3.926 3.733 3.357 2.712 2.495 2.397 2.241 1.719 

Неузина 2.582 2.593 2.401 1.955 1.657 1.485 1.371 1.256 

Сутјеска 2.635 2.678 2.719 2.421 2.116 1.880 1.737 1.478 

Шурјан 682 807 734 483 406 377 330 253 
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Просечна старост становника у општини Сечањ, према подацима за 2020. год. је 
виша у односу на републички (43,42 године) и ниво средњобанатске области (43,74 
године), а значајно виша у односу на ниво покрајине (43,09 године) и износи 45,03 
године. Индекс старења становништва у Општини је значајно виши у односу на АП 
Војводину (139,5), Републику Србију (144,7) и средњобанатску област (147,9), и 
износи 170,8. 

Очекивано трајање живота деце рођене 2018-2020. год. у општини Сечањ је у случају 
мушке деце 70,6 година, а женске 75,4, што је у оба случаја мање, него на нивоу 
средњобанатске области (мушка деца 69,7 а женска деца 75,9), на нивоу АП 
Војводине (мушка деца 70,9 а женска деца 76,9), док је ова разлика још већа на нивоу 
Републике Србије (мушка деца 71,4 а женска деца 77,2). 

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

 

2.4. Карактеристике локалне самоуправе 

Седиште локалне самоуправе Сечањ налази се у Сечњу, на адреси Вожда Карађорђа 
број 57. У Општини је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, 
односно латинично писмо, као и језици националних мањина: мађарски и румунски 
језик и њихова писма. 

Органи општине Сечањ су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско 
веће и Општинска управа. Скупштина општине Сечањ има  23 одборника. Извршни 
органи Општине су: Председник општине и Општинско веће. Председник општине 
има заменика и помоћнике. Општинско веће броји  7 чланова: 5 који су задужени за 
поједине области, а Председник општине и његов заменик су чланови Општинског 
већа по функцији. 

Општинска управа је образована као јединствен орган. На основу Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Сечањ, 02-82/2022-VI, у Општинској управи је утврђено укупно 62 радних 
места  са 64 извршиоца у шест одељења: 

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

2. Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство и имовинско-правне послове 

3. Одељење за друштвене делатности  
4. Одељење за финансије и локалну пореску адмистрацију 
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5. Одељење комуналне милиције 
6. Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове. 

Буџет  општине Сечањ се у протеклом периоду кретао на начин приказан у следећој 
табели. 

Табела 2.2: Кретање буџета Општине у периоду 2015. до 2021. год. 

Година 
Планирани 

буџет   
(106 РСД) 

Реализовани 
буџет   

(106 РСД) 

Процењени 
број  

становника 

Реализовани 
буџет  

per capita 
(РСД) 

2015. 511 465 12.419 37.443 

2016. 487 474 12.210 38.821 

2017. 542 504 12.021 41.927 

2018. 684 569 11.825 48.118 

2019. 706 625 11.642 53.685 

2020. 604 509 11.444 44.477 

2021. 827 803 Н.д. Н.д. 

Извор: Општинска управа општине Сечањ и РЗС 

 

Табела 2.3: Фискални капацитет Општине у периоду 2015-2020. год 

 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Укупно остварење фискалних 
облика изворних прихода у 000 
РСД  

206.333 205.906 237.029 245.736 266.300 239.861 

Број становника (процењен) 12.419 12.210 12.021 11.825 11.642 11.444 

Приход  по глави становника у 
000 РСД  

17 17 20 21 23 21 

Извор: Одељење за финансије и буџет ОУ Сечањ и РЗС 
 

 

Општина Сечањ спада у ред општина које нису  финансијски задужене. 

Званична Интернет презентација Општине је на адреси: www.secanj.ls.gov.rs  
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3. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1. Економски развој 

Већ дужи низ година општина Сечањ се налази међу јединицама локалних 
самоуправа које спадају у трећу групу развијености, што значи да се на њеној 
територији остварује БДП у распону 60-80% од републичког просека. 

Становништво општине Сечањ се према подацима из 2020. год. претежно бави 
пољопривредном делатношћу, као основном (34,30%), али и додатном делатношћу. 
Према заступљености других привредних делатности значајан удео имају 
прерађивачка индустрија (16,60%), трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила (11,10%), образовање (10,53%), државна управа и обавезно социјално 
осигурање (8,30%), као и здравствена и социјална заштита (5,83%). Остале 
делатности су заступљене са појединачним уделом испод 3%.  

Табела 3.1: Упосленост и кретање нето примања  

 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Број запослених 2.058 2.019 2.981 3.079 3.102 

Број незапослених 2.002 1.844 1.544 1.366 1.319 

Просечна нето зарада  
(у РСД) 

32.735 34.917 43.073 46.396 50,304 

Разлика нето зараде у  
Општини и средњобанатској  
области (у РСД) 

-8,110 -8,182 -3,680 -4,483 -4,959 

Разлика нето зараде у 
Општини и АПВ (у РСД) 

-11,911 -11,298 -4,022 -5,569 -6,882 

Разлика нето зараде у 
Општини и РС (у РСД) 

-13,362 -12,976 -6,577 -8,523 -9,769 

Извор: НСЗ, АПР, и РЗС 

 

Када се посматра кретање броја активних привредних друштава и предузетника у 
периоду 2018-2021. год. Општина је имала њихов релативно стабилан број. 
Релативни баланс између броја новооснованих и брисаних може да укаже на 
опадање економског развоја Општине, што се у дубљим анализама може повезати и 
са релативно ригидним пословним окружењем.  

Кретање броја привредних субјеката у општини Сечањ може се представити 
посредством следеће табеле. 
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Табела 3.2: Кретање броја привредних друштава и предузетника у Општини 

Извор:  Агенција за привредне регистре и РЗС 
Напомена:  Подаци за 2021. год. су са стањем на дан 30.06.2021. 

 

Општина Сечањ је подручје чије се становништво традиционално углавном бавило 
пољопривредном производњом, а индустријализација је започета крајем 
седамдесетих година прошлог века. Једино су циглане имале стогодишњу традицију, 
мада постоје историјски записи и предмети од бронзе који доказују далеку прошлост 
овог заната.  

Најзначајнији послодавци  у приватном сектору на територији Општине су: ПРП 
„Свети Никола” ДОО Сечањ (рибарство, ратарство, воћарство и порвтарство), Рибњак 
„Сутјеска” ДОО Сутјеска (рибарство и ратарство), „MassAgrar” ДОО Нови Сад (фарма 
свиња и плантажа боровница у Сечњу), „AllerAqua Balkan” ДОО Нови Сад (фабрика за 
производњу хране за домаће животиње у Сечњу), „Yayla Pan“ ДОО Сечањ 
(производња хлеба, свежег пецива и колача), „Био Пан Гас” ДОО Сечањ (производња 
електричне енергије), „Friglo” ДОО Сутјеска (фабрика за хладну прераду воћа и 
поврћа), „Granexport“ ДОО Панчево-силос Сечањ, „BMB SOCKS” ДОО Јаша Томић 
(производња мушких, женских и дечијих чарапа), „НИС” АД– нафтно поље у Боки, 
„Tafe-IMT” Јарковац (монтажа трактора), ЗЗ „Агро Сој” Неузина (ратарство, воћарство 
и повртарство). 

 

 Пољопривреда 

Главна привредна грана у општини је пољопривреда. Општина Сечањ располаже са 
36.682,7687 ha (Републички геодетски завод Београд) обрадивог пољопривредног 
земљишта које заузима око  72,35 % територије Општине. Оранице и баште , односно 
површине које су усмерене ка гајењу ратарских и повртарских култура заузимају 
34.813,0113 ha. 

Поред ратарства као основне пољопривредне гране развијени су и сточарство, 
воћарство и рибарство. На територији општине постоји осам рибњака за 
производњу конзумне рибе на површини од око 3.500 ha. 

Најзначајнији пољопривредни произвођачи су: 

Врста Привредна друштва Предузетници 

Година/Статус Активни Новоосновани Брисани Активни Новоосновани Брисани 

2018. 99 5 1 246 28 23 

2019. 94 7 13 247 26 25 

2020. 102 8 - 247 28 30 

2021. 103 1 - 256 19 10 



10 
 

1. ПРП „Свети Никола“ ДОО Сечањ (складишни капацитети, ратарство, 
повртарство, воћарство и рибарство), 

2. ПП „Ратар“ ДОО Јаша Томић (складишни капацитети, ратарство и шумарство 
(расадник)), 

3. ПП „Победа“ ДОО Бока (складишни капацитети, ратарство), 

4. ПП „Економија“ ДОО Јарковац (складишни капацитет, ратарство, 
повртарство), 

5. ПД „Граничар“ АД Конак (складишни капацитети, ратарство и млинска 
индустрија ), 

6. ПП „Борац“ АД Шурјан (складишни капацитети, саменски центар, ратарство 
и воћарство), 

7. Рибњак „Сутјеска“ ДОО Сутјеска (рибарство и ратарство), 

8. Фарма свиња у Сечњу у склопу предузећа „Massagrar“ ДОО Нови Сад 
(капацитета 22.000 товљеника годишње), 

9. Фарма крава у Јарковцу у власништву Чобанин Горице (250 грла), 

10. ЗЗ „Агросој“ Неузина (складишни капацитети и ратарство), 

11. ЗЗ „Модош“ Јаша Томић (ратарство), 

12. ЗЗ „Јарковац“ Јарковац (ратарство), 

13. ЗЗ „Конак“ Конак (ратарство), 

14. ЗЗ „Слога“ Крајишник (ратарство), 

15. ЗЗ „Лековито биље“ Бока (ратарство, нема својство правног лица), 

16. ЗЗ „Бока“ Бока (ратарство, нема својство правног лица), 

17. „Агрита 023“ ДОО Сутјеска, 

18. „Granexport“ ДОО Панчево-силос Сечањ, складишни капацитети), 

19. СМР „Ветрењача-Млин“ Јарковац (складишни капацитети, млинска и 
пекарска индустрија). 

 
 
У следећим табелама дати су подаци у вези са пољопривредном површином, где се у 
2018. год. бележи благи пораст њеног процентуалног удела у коришћењу односу на 
ранији период.  

Табела 3.3: Коришћена пољопривредна површина (само пољопривредна газдинства) у ha 

Сечањ 
(година) 

Број  
пољ.. газд. 

Коришћено  
пољ.  земљ. 

Оранице и 
баште 

Воћњаци Виногради 
Ливаде и 
пашњаци 

2012. 2.401 39.929 33.599 156 1 6.044 

2018. 1.776 40.244 34.489 344 3 5.357 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. и Анкета о структури пољопривредних газдинстава 2018. 

 

Општина Сечањ поседује 17.415,3113 ha државног пољопривредног земљишта. 
Површина од 8.600,1331 ha je издата у вишегодишњи закуп, односно заузета 
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важећим уговорима из претходних година. Уговорима о коришћењу без накнаде 
заузето је 149,9150 ha. Површина од 4.426,2249 ha пољопривредног земљишта у 
државној својини није обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде, 
с обзиром да ове површине представљају шуме и шумско земљиште, природно и 
вештачки створене неплодне површине, односно на терену није пољопривредно 
земљиште, а промена није спроведена кроз јавну евиденцију. Програмом заштите, 
уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта за 2021. годину,  за 
давање у закуп и коришћење без накнаде, планирана је  површина од 4.245,8066 ha. 

Преглед повртарске и воћарске производње дат је у наредне 2 табеле. 

Табела 3.4: Структура повртарске 
производње у Општини (у ha) 

Табела 3.5: Структура воћарства у 
Општини (у ha) 

Биљна врста 2014. год. 

Лук 2 

Грашак 291 

Боранија 39 

Паприка 2 

Парадајз н.д. 

Корнишони 4 

Кромпир 24 

Купусњаче 3 

Карфиол  

Пасуљ 4 

Лубенице 2 

Кукуруз шећерац 50 
Затворени 
простор н.д. 

Остало поврће 4 

Укупно: 425 
 

Воћна врста 2018. год. 

Јабука 53,9 

Крушка 1,0 

Ораси 6,2 

Шљива 18,9 

Бресква н.д. 

Кајсија 6,0 

Лешници 7,9 

Вишња 61,8 

Трешња 5,0 

Остало воће н.д. 

Укупно 160,7 

Извор: Управа за трезор, 2018. 

Извор: Управа за трезор, 2014. 
 

 

 

Поред ратарства као доминатног облика пољопривредне производње, у одређеној 
мери је заступљено и сточарство, али далеко испод потенцијала које Општина има у 
овој области. У оквиру сточарства, доминантно је млечно говедарство, а остали 
облици производње су заступљени у мањој мери. Један од основних разлога налази 
се у чињеници да у Општини не постоји кланица која би била заинтересована за 
подстицање производње меса, док у делу млечног говедарства, присутни су са 
откупним местима велика привредна друштва као што су Имлек Београд и 
Mлекопродукт Зрењанин.  
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На територији општине Сечањ тренутно послују фарма свиња: „Массаграр“ ДОО у 
Сечњу са капацитетом од 32.000 товљеника годишње (8.000 товљеника у турнусу), 
врхунског генетског порекла из Данске  и фарма крава у склопу ПРП ''Свети Никола'' 
ДОО Сечањ, 600 крава по систему крава-теле. Заступљене су све четири товне расе 
говеда: ангус, лимузин, шароле и херефорд. У плану је проширење производње 
куповином мушке телади за тов, на годишњем нивоу 500 грла, како би се постигао 
пун капацитет фарме од 2.200 грла говеда. 

Табела 3.6: Газдинстава и грла стоке према типу производње, у 2018. год. 

Врста Број грла Број газдинстава 

Условно грло 9.955 1.420 

Музне краве 1.598 186 

Остале краве 148 1 

Говеда 4.106 205 

Биволи 0 0 

Крмаче 1.555 268 

Свиње 24.385 1.059 

Овце 2.991 238 

Козе 886 235 

Коњи 174 61 

Магарци 6 3 

Бројлери 6.786 174 

Кокошке носиље 23.688 1.178 

Живина 44.737 1.241 

Кунићи 279 57 

Нојеви 0 0 

Извор: РЗС, Анкета о структури пољопривредних газдинстава 2018. 

 

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

Туристичка организација општине Сечањ бави се развојем и унапређењем 
туризма. 

Општина Сечањ је подручје које поседује бројне компаративне предности за развој 
туризма, због разноврсне структуре понуде и близине традиционалних и нових 
туристичких тржишта, која имају дугу историју, општу препознатљивост, очуване 
природне ресурсе, сразмерно добре комуникације и значајан људски потенцијал. 
Природне погодности, друштвене карактеристике, археолошки и архитектонски 
споменици културе, повољан положај,  близина великих градских центара и добра 
инфраструктурна повезаност  пружају могућност за различите видове туристичких 
кретања, ловног, риболовног, културно-манифестационог, транзитног, спортско-
рекреативног, излетничког и боравишног вида туризма. Наизглед питоми једнолични 
равничарски крај, крије огромно пространство мирних банатских вода. Река Тамиш је 
непроцењиво природно богатство. Раполаже низом предности: купање, спортови на 
води, спортски риболов, лов и излети у прелепом природном амбијенту уз реку. 
Природни услови стварају идеалне услове за формирање станишта за велики број 
животињских врста, због чега ловни туризам има дугу традицију. Близина границе са 
Румунијом и гранични прелаз Јаша Томић, који је последњих година све интензивнији, 
свакако чине конкурентном у односу на окружење.   

За квалитетније одвијање излетничко - рекреативног туризма треба предузети низ 
мера да би се пружио осмишљен боравак у природи: припрема излетишта, 
уређивање зелених површина и пошумљавање, постављање мобилијара; уређивање 
купалишта, реконструкција постојећих и изградња нових стаза, путева, места за 
риболов, бициклистичких стаза и др.  

У општини Сечањ организују се бројне манифестације, као што су: Покрајинска 
смотра рецитатора „Песниче народа мог“ (април, Сечањ), Међународни позоришни 
фестивал „ГЕСТ“ (април, Сечањ), Ускршњи концерт (април, Крајишник), Банатска 
сиријада (мај, Бока), Фото сафари (јун, Јаша Томић), Тамишки дани општине Сечањ (јун, 
Сечањ), Мото сусрет (јун, Сутјеска), Тамишка регата (јул, Јаша Томић), Летње спортске 
игре општине Сечањ (август, Сечањ), Ликовна колонија „ГЕСТ“ (август, Сечањ), 
Тамишки котлић (септембар, Јаша Томић), Фестивал традиционалних позориших 
форми „ФЕТРА“ (септембар, Јаша Томић), Босански лонац (септембар, Крајишник), 
Крофнијада (септембар, Јарковац), Пољопривредни сајам Јаша Томић (септембар, Јаша 
Томић), Митровдански сусрети (новембар, Сечањ).  

Поред ових манифестација, општина Сечањ данас представља праву оазу за 
риболов. Она је позната по богатству вода: Тамиш, Брзава, Каналска мрежа Дунав-
Тиса, Дунав. Тамиш са својим рукавцима, адама, одсечним меандрима и барама 
представља најатрактивнију локацију за пецање. У непосредој близини су мочварне 
површине и терени погодни за мрестилишта риба. Водене површине општине Сечањ 
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одавно су познате по богатству  рибом. Издвајају се: шаран, сом, смуђ, штука, караш. 
Поред река велики значај у привредном и рекреативном смислу за општину Сечањ 
имају рибњаци. Укупно их је осам и простиру се на  површини од око 3.500 ha. 
Делатност рибњака је оријентисана претежно на гајење шарана, али и белог амура, 
сома, белог и црног тостолобика. 

Ловно подручје општине Сечањ се простире на 52.220 ha и обједињује 10 мањих 
ловачких друштава. Ловачка друштва се брину о планском и рационалном одстрелу, 
о броју и квалитету дивљачи, вештачком узгоју, зимској исхрани. Најатрактивнију 
крупну ловну дивљач представљају  срна, дивља свиња и европски јелен. Од  ситне 
дивљачи најзаступљенији су фазан, зец, патка, афричка грлица, препелица, пољска 
јаребица. Дивљач ван режима заштите је лисица и шакал. Ловишта су отвореног 
типа и бележе значајне резултате у трофејном одстрелу. Ефикасно је организована 
ловачка служба уз могућност изнајмљивања ловачких паса (расе – птичари и 
хановерски крвоследници). Ловни потенцијали представљају један од 
најатрактивнијих ресурса којима располаже општина Сечањ, а у прилог томе је 
чињеница да ловни туризам овде има дугу традицију. У последње време ради се на 
унапређењу овог вида туризма. Завршена је комплетна реконструкција и опремање 
Ловачког дома у Сечњу као полазне тачке окупљања и боравка ловаца. Оснивају се 
нове ловаче агенције, такође дошло је да инвестирања у ловни туризма од стране 
локалне самоупрве и локалног становништва. 

По питању сеоског туризма, Општина такође има одређене претпоставке за његов 
развој. Пре свега, ту се мисли на могућност комбиновања здраве животне средине и 
шаролике домаће гастрономије. Међутим, за ово су неопходна велика средства, али и 
припрема домицилног становништва за промену своје основне делатности. 

Када је реч о туризму, незаобилазно питање је и оно у вези са смештајним 
капацитетима. На територији Општине налази се само Хотел „Црвени цвет“ у Сечњу. 
са 52 лежаја. Овај податак довољно говори о једној озбиљнијој и свеобухватној 
туристичкој понуди Општине.  

Што се тиче инфраструктуре која би могла да се искористи у туристичке сврхе 
свакако је да треба споменути следеће: бројне неуређене плаже дуж река Тамиша и 
Брзаве и канала ДТД, спортски терени на отвореном (у свим местима Општине), 
затим спортска хала у Јаши Томић, као и једно од богатијих ловишта у Војводини. 

 

3.1.2. Кратак преглед релевантних планских докумената 
 
Као кључни релевантни документи, из којег се могу црпети одређене идеје, сигурно 
да су: 

1. Стратегија одрживог развоја општине Сечањ 2015-2020,  

2. Анализа имплементације локалних стратешких докумената општине Сечањ са 
препоруком (мај, 2020. год.),  
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3. Просторни план општине Сечањ из 2013. год, и 
4. Стратегија руралног развоја општине Сечањ 2022.-2025. године (у фази 

усвајања). 
 

С друге стране, како је то и Законом регулисано, држећи се начела о усклађености 
планских докумената, обавезујући је, а свакако и релевантан План развоја АП 
Војводине који је у фази израде у тренутку када се закључио текст овог Плана 
развоја. Ипак, у евентуалним ревизијама овог Плана, План развоја АП Војводине ће 
свакако играти кључну улогу.  

 

3.1.3. SWOT  анализа – Економски развој 
 
У оквиру Радне групе за економски развој постигнут је консензус по питању 
тренутне ситуације у области економског развоја Општине, који су представљени 
посредством следеће табеле.  

Табела 3.7: Матрица SWOT анализе – Економски развој 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

+ Обрадиво земљиште (око 37.000 ha) *** 
- Мали прерађивачки капацитети у пољопривреди и 

рибарству, у односу на примарну производњу *** 

+ Рибњаци (око 3.500 ha) *** 
- Неконкурентна образовна структура становништва 

*** 

+ Ловишта (ситна и крупна дивљач) *** - Низак животни стандард *** 

+ Извозници (ПРП Свети Никола, Сечањ; MassAgrar, 
Сечањ; Агро Сој, Неузина; AllerAqua Balkan, Сечањ; 
Yayla, Сечањ; BMB Socks, Јаша Томић; Friglo, 
Сутјеска; Tafe-IMT, Јарковац) *** 

- Слабо развијено предузетништво *** 

+ Значајни складишни и дорадни капацитети за 
пољопривредне производе ** 

- Ниска примања становништва *** 

+ Значајан сточни фонд (око 35.000 свиња/год. и 
око 1.500 крава музара) ** 

- Скроман општински буџет ** 

+ Инфраструктура (путеви, електрична и гасна 
мрежа, Интернет) ** 

- Релативно висока стопа незапослености ** 

+ Планско-техничка документација у већини 
области у надлежности Општине ** 

- Недефинисан туристички производ ** 

+ Значајне површине под воћарским и повртарским 
културама * 

- Неискоришћени туристички потенцијали ** 

 
- Лоше стање водоводне мреже ** 

- Слаб јавни превоз (друмски), док је железнички 
укинут ** 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Трендови у развоју пољопривреде (органска 
производња и др.) *** 

 Исељавање  младих високо образованих  
становника Општине *** 

 Потенцијали индустријске зоне ***  Пољопривреда препуштена сама себи *** 

 Имплементација Стратегије руралног развоја 
Општине *** 

 Негативни демографски трендови ** 

 Доступни фондови (домаћи и страни) **  Сукоби на истоку Европе ** 

 Потенцијали геотермалних извора и ОИЕ ** 
 Елементарне непогоде (поплаве, суше, ерозија 

земљишта,...) ** 
 Развој манифестационог и спортско-

рекреативног туризма у Србији ** 
 Неусклађеност средњеобразовног школског 

система са тржиштем рада **  

 Дворац и парк у Конаку **  Правна несигурност ** 

 Близина границе ЕУ са међународним граничним 
прелазом ** 

 Неконтролисано коришћење заштитних 
средстава у пољопривреди ** 

 Потенцијали реке Тамиш **  Нестабилан водни режим ** 

 Републички програм за бригу о селу *  Централизовани државни систем **  

Напомена:  
Симбол „*“ означава јачину, односно важност атрибута (*  мали, ** средњи, ***  велики). 

 

На основу претходне табеле, по питању економског развоја као кључни фактори 
успеха Општине се могу дефинисати: 

1. Стварање инфраструктурних и других предуслова за складиштење и прераду 
ратарских, воћарских,  сточарских и производа од рибе (2 највећа рибњака у 
Србији),  

2. Искоришћавање обновљивих извора енергије, и 
3. Стварање преудуслова за комерцијализацију туристичке понуде Општине. 
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3.2. Друштвени развој 

3.2.1. Опис тренутне ситуације 
 

 Образовање 

Предшколска установа „Полетарац“ са седиштем у Сечњу обавља своју делатност у 
свим насељеним местима општине Сечањ. ПУ остварује предшколско васпитање и 
образовање, превентивну здравствену негу, социјалну заштиту, негу и исхрану деце 
до поласка у школу. Васпитнообразовни рад је организован за децу узраста од 1 до 
6,5 година, укључујући и целодневни боравак деце у вртићима у Сечњу и 
Крајишнику до 16 часова, сваког радног дана. ПУ има укупно 10 објеката у 10 
насељених места (деца из Бусења похађају васпитнообразовни рад у вртићу у Јаши 
Томић). У школској 2021/22. години уписано је 283 деце. Број запослених у установи 
је 31. 

У општини постоји осам основних школа, по једна у осам насељених места и по 
једно  издвојено одељење у два насељена места. У ОШ „Браћа Стефановић“ из 
Неузине одвија се и Програм основног образовања одраслих по моделу ФОО са 49 
уписана полазника. Укупан броје деце у систему основног образовања на територији 
општине Сечањ у школској 2014/15. год је био 937, док у школској 2021/22. тај број 
износи 746. 

Средња школа „Вук Караџић“ из Сечња једина је средњешколска институција у 
Општини. У њој се врши образовно-васпитна делатност у четири наставна профила: 
Гимназија, економски техничари, ауто механичари и механичари грејне и расхладне 
технике. Остали ученици који желе друге наставне профиле, са подручја општине 
Сечањ путују у зрењанинске средње школе. У школској 2014/15. год. наставу је 
похађало 206 ученика, док је у школској 2021/22. тај број износио 193. 

 

 Здравствена заштита 

Дом здравља обезбеђује примарну здравствену заштиту становништва у Општини. 
Сложеност и делатност Дома здравља условљени су бројем и потребама становника, 
а доступност примарне здравствене заштите осим у седишту Дома здравља у Сечњу, 
остварује се и путем здравствених станица Јаша Томић, Крајишник, Сутјеска, Бока, 
Јарковац, Конак, Неузина и амбулантама Шурјан и Банатска Дубица. Дом здравља 
има своју веб презентацију на адреси: www.domzdravljasecanj.rs. 

У систему здравствене заштите на територији Општине,  када се пореде 2014/2020. 
година, укупно је било запослено 17/11 лекара, од чега 13/10 лекара опште 
медицине,  4/1 специјалиста, на специјализацији 0/0, као и 3/2 стоматолога и 2/2 
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фармацеута, док је број становника на једног лекара био 744/1.040. Овај податак 
сугерише да је ниво здравствене услуге генерално опао, нарочито када се узме у 
обзир тренд раста просечне старости становништва. 

У 2019. год., години пре избијања пандемије изазване висусом Корона (SARS-CoV), 
најчешћи узроци смрти у Општини су и даље биле болести система крвотока са 
54,00%, затим тумори са 24,00% (повећање за 6,1% у односу на 2012. год.), док су се 
се на трећем месту опет нашле болести система за дисање са 6,50%. У 2020. год. 
најчешћи узроци смрти у Општини су остале болести система крвотока са 56,61%, 
затим тумори са 18,60%, на трећем месту су и даље болести система за дисање са 
7,44%, а као последица пандемије и узроци класификовани као шифре посебне 
намене са 4,13%. Однос преминулих 2019./2020. год. је 200/242, што представља 
раст од 17,35%. 

 

 Социјална заштита 

Социјална заштита се у Општини Сечањ институционално  спроводи преко Центра 
за социјални рад (у наставку: ЦСР). ЦСР превасходно обезбеђује услуге процене и 
планирања, процену стања, потреба, снага и ризика корисника. Пружа услуге 
подршке и помоћи појединцу и породици, поштујући холистички приступ у циљу 
побољшања или очувања квалитета живота, спречавања или отклањања 
неповољних чинилаца који осујећују појединца или породицу да самостално живе у 
природном окружењу. 

С обзиром на то да Општина спада у III групу развијености, велики је број корисника 
Центра. Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току 2020. 
год. према старосним групама  (деца, млади, одрасли, старији)  је 2.686. Укупан број 
деце био је 747, од тога 360 дечака и 387 девојчица. Код групе младих било је 277 
корисника, одраслих укупно 1.424, док је у групи старих укупно 238. У оквиру ЦСР 
успостављена је на локалном нивоу  услуга „Помоћ у кући за стара, инвалидна и 
хронично оболела лица“ која је почела  са радом 2016. год. Пружалац услуге је 
Екуменска хуманитарна организација (ЕХО) из Новог Сада. Услугу пружа девет 
геронто-домаћица старим лицима у седам насељених места, и то: Сечањ, Сутјеска, 
Крајишник, Јаша Томић, Неузина, Јарковац, Бока. Број старих лица, корисника, је 80. 
Услуга је финансирана од стране локалне самоуправе општине Сечањ и бесплатна је 
за све кориснике исте. Такође је успостављена и услуга „Помоћ у кући за децу са 
сметњама у развоју“. Иста се реализује од стране две неговатељице које раде у 
четири насељенa места општине (Сутјеска, Крајишник, Јаша Томић, Јарковац) са 
петоро деце. Услуге које дете добија су нега, учење практичних вештина и 
провођење слободног времена на организован и смислен начин.  
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 Култура и уметност 

На територији Општине, у свим насељеним местима  налазе се  домови културе. 
Културна догађања углавном се организују у оквиру следећих установа:  

1. Образовно културни центар Сечањ. Најзначајније манифестације које 
организује су: Покрајинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“,   
„Митровдански сусрети“ и Тамишки дани општине Сечањ. У холу Дома 
културе у Сечњу се организују ликовне изложбе, фото и етно изложбе. Сала 
дома је мултифункционална у којој се одржавају позоришне представе и 
биоскопске пројекције, концерти културно уметничких друштава,  разне 
трибине и предавања, промоције књига као и пригодни скупови. 

2. Библиотека „Јован Дучић“ Сечањ,  Прве усмене податке о постојању 
библиотеке у Сечњу везујемо за 1961. год. и простор тадашњег Дома културе. 
Од 1962/63. г. у саставу је Народног универзитета. 1980. год. оснивају се 
огранци по општинским местима и то у Боки, Јаши Томић, Јарковцу, Сутјесци и 
Крајишнику, да би временом опстала три огранка (Јаша Томић, Сутјеска и 
Крајишник). Данас Библиотека броји четири огранка, јер је поред поменута 
три, почетком 2022. год. отворен нови огранак, у насељеном месту Конак. У 
просторије новог Дома културе, где се и данас налази (део простора на спрату, 
иако није наменски пројектован, уређен је за ту намену), Библиотека је 
смештена 1992. год. Одлуком СО Сечањ од 01. 01. 2001. год. Библиотека се 
осамостаљује и добија име Јован Дучић. Од 2020. год. бави се издаваштвом. 
Данас броји преко 3.000 чланова и располаже фондом од око 40.000 
библиотечких јединица.  Поред набавке библиотечке грађе и извора, њихове 
обраде, чувања и презентирања корисницима, Библиотека организује посете 
предшколаца, има развијену сарадњу са основном и средњим школама на 
територији општине, организује промоције, књижевне вечери и матинеа. 
Подједнако служи културним потребама, стручном усавршавању и ширењу 
научних сазнања у складу са потребама корисника.. 

3. Културно просветна заједница општине Сечањ је самостална организација 
која обједињује активности у области културе, просвете, образовања и 
уметничког стваралаштва.  Међу значајним програмима које реализује су 
међународни „Сусрети писаца са границе",  књижевни часопис „Огледало-
оглинда"који излази на српском, румунском и мађарском језику, ФЕТРА - 
покрајински фестивал традиционалних позоришних форми, низ општинских 
смотри и организовање и припремање учешћа на зонским, покрајинским и 
републичким смотрама и фестивалима. КПЗ координира и организује рад 
КУД-ова, али успоставља комуникацију и са врхунским уметничким 
ствараоцима кроз организовање позоришних и уметничких приредби, 
гостовање књижевника, приређивање трибина и округлих столова. 

Најзначајнији споменици културе од великог значаја на територији општине Сечањ 
су: Храм Вазнесења Господњег – у Јарковцу (из друге половине 18. века), Црква 
Светог Николе – у Неузини (из 1811. год.), Црква Светог  Николе – у Јаши Томић (из 
1746. год.), Узнесење Блажене Дјевице Марије – у Јаши Томић (из 1911. год.),  Храм 
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Преображења Господњег –  у Шурјану (из 1939. год.). Остали сакрални објекти који 
красе Општину Сечањ и који такође поседују одређен културно-историјски значај су: 
Храм Светог Саве – у Конаку (из 1758. год.), Црква Светог Ивана Крститеља – у 
Конаку (из 1895. год.), Храм Свете Тројице – Банатска Дубица (из 1789. год.), Црква 
Снијежна госпа – Неузина (из 1895. год.), црква Навјештење блажене дјевице Марије 
– Бока (из 1840. год.), Црква Светог Николе – Бока (из 1910. год.), Црква 
Великомученика Димитрија – Сутјеска (из 1896. год.), Храм Светог Васкрсења 
Христовог – Сутјеска (из 1993. год.), Храм Светог Димитрија – Сечањ (из 1995. год.), 
Црква Светог Пантелејмона -  Крајишник (у изградњи). 

Захваљујући културној заоставштини из прошлости у општини Сечањ данас постоје 
заштићени споменици културе. 

 У Јарковцу, Српска православна црква (друга половина XVII века) са 
иконостасом и трновима, рад Константина Данила 1863-1875. год. и зидним 
сликама Стевана Алексића из 1911. год. 

 У Јаши Томић, Црква Св. Николе (из 1746. год.) са иконостасом и зидним 
сликама, рад Стевана Алексића из 1905. год., као и Римокатоличка црква (из 
1911. год.) 

 У Конаку, Дворац Данијела Ладислава (из 1884. год.) у класицистичком стилу, 
са парком и помоћним објектима. 

 У Неузини, Српска православна црква Св. Никола (1812-1815. год.) 
 
На територији Општине налазе се још и: Спомен соба др Борислав Јанкулов (Јаша 
Томић) и Стална археолошка поставка Народног музеја Зрењанина (Сечањ).  

 

 Спорт и рекреација 

Спортски савез општине Сечањ настао је 1998. год. трансформацијом СОФК-е након 
ступања на снагу тадашњег Закона о спорту.  У Спортском савезу је регистровано  25 
чланица (2 женска клуба, 20 мушких и 3 мешовита) и махом су то фудбалски, 
рукометни, шаховски, карате, одбојкашки и кошаркашки клубови.  

У Општини се налазе бројни спортски објекти и терени, у свим насељеним местима, 
са изузетком Бусења, у којима спортски клубови реализују своје активности, али су 
отворени и за рекреацију становништва. У Јаши Томић је у функцији спортска хала, 
док је у Сечњу још у фази изградње. 

 

 Медији и информисање 

Општина Сечањ нема адекватно развијен медијски систем. Постоје једна локална 
кабловска станица у оквиру месне заједнице Сечањ и једна радио станица у 
приватном власништву. 
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Главни извор информисања становника Општине, о дешавањима на локалу је 
званична Интернет презентација Општине www.secanj.ls.gov.rs, као и НМР инфо 
www.jasatomic@org. 

 

 Невладине организације/Удружења грађана 

На територији општине Сечањ из године у годину бележи се константан раст броја 
организација из непрофитног сектора, који је са 30.06.2021. год био 104. Својим 
ативностима посебно се истичу оне из области екологије, права националних 
мањина, питања младих, жена итд. Многе од ових организација активно учествују у 
припреми бројних манифестација које се одржавају током читаве године. 

У сваком насељеном месту Општине организована су културно-уметничка друштва 
или друге форме удруживања грађана, која негују културно наслеђе сваког 
насељеног места. 

 

3.2.2. Кратак преглед релевантних планских докумената 
 
Као кључни релевантни документи, из којих се могу црпети одређене идеје, сигурно 
је да су: 

1. Стратегија одрживог развоја општине Сечањ 2015-2020, 

2. Анализа имплементације локалних стратешких докумената општине Сечањ са 
препоруком (мај 2020. год.), 

3. План јавног здравља општине Сечањ 2021-2026, и 
4. Просторни план општине Сечањ из 2013. год. 

 

С друге стране, како је то и Законом регулисано, држећи се начела о усклађености 
планских докумената, обавезујући је, а свакако и релевантан План развоја АП 
Војводине који је у фази израде у тренутку када се закључио текст овог Плана 
развоја. Ипак, у евентуалним ревизијама овог Плана, План развоја АП Војводине ће 
свакако играти кључну улогу.  

 

3.2.3. SWOT  анализа – Друштвени развој 
 
У оквиру Радне групе за друштвени развој постигнут је консензус по питању 
тренутне ситуације у области друштвеног развоја Општине, који су представљени 
посредством следеће табеле.  
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Табела 3.8: Матрица SWOT анализе – Друштвени развој 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

+ Инфраструктура (путеви, електрична и гасна 
мрежа, Интернет) *** 

- Велики број корисника социјалне заштите и 
издржаваних лица *** 

+ Образовна инфраструктура (8 основних и 1 
средња школа) ** 

- Скроман општински буџет *** 

+ Функционална здравствена и социјална служба * 
- Неконкурентна образовна структура 

становништва ** 

+ Спортска инфраструктура * - Нефункционалност културне делатности ** 

+ Активности удружења грађана * - Слаб јавни превоз (друмски) ** 

+ Међународни друмски саобраћај са Румунијом *    - Трошне уличне саобраћајнице ** 

+ Имплементација Стратегије развоја предшколске 
установе општине Сечањ * 

- Недостатак школских фискултурних сала **  

 

- Недовољан број лекара специјалиста ** 

- Непостојање геронтолошког центра * 

- Релативно велики број напуштених 
домаћинстава * 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Доступни фондови (домаћи и страни) ***  Негативни демографски трендови *** 

 Републички програм за бригу о селу  **  Систем вредности друштва *** 

 Имплементација Стратегије руралног развоја 
Општине ** 

 Одлазак високо образованог младог кадра *** 

 Билатерална сарадња (град Азов, Требиње, 
Билећа, Дрвар,...) ** 

 Елементарне непогоде (поплаве, суше, ерозија 
земљишта,...) ** 

 Близина границе ЕУ са прелазом **  Пандемије ** 

 Потенцијали у мултиетничности * 
 Неусклађеност средњеобразовног школског 

система са тржиштем рада **  
 Тренд исељавања старије популације из великих 

урбаних средина * 
 Правна несигурност * 

Напомена:  
Симбол „*“ означава јачину, односно важност атрибута (*  мали, ** средњи, ***  велики). 

 

На основу претходне табеле, по питању друштвеног развоја као кључни фактори 
успеха Општине се могу дефинисати: 

1. Ублажавање тренда депопулације Општине, и 
2. Стварање услова за привлачење/останка младих и образованих. 

  



23 
 

 

3.3. Заштита животне средине 

3.3.1. Опис тренутне ситуације 
 
У општини Сечањ евидентирани су одређени извори загађења животне средине, 
који потичу од више фактора, од којих се издвајају: 

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

 Депоније комуналног отпада, 

 Проблем снабдевања капацитета и квалитета воде  за пиће, и 

 Неуређеност јавних зелених површина (недостатак ових површина). 

 

 Клима и рељеф 

За климу овог подручја се обично каже да је умерено-континентална са јасно 
израженим годишњим добима. Карактеристика климе је недовољна количина 
падавина, уз то неравномерно распоређених, посебно у периоду вегетације (април- 
октобар), затим високе температуре у вегетационом периоду и недостатак влаге у 
земљишту за време вегетације. Просечна средња температура ваздуха за период 
зиме износи 1,0 °C, пролећа 11,9 °C, лета 21,8 °C , јесени 11,7 °C и у вегетационом 
периоду 17,6 °C. Највиша просечна релативна влажност бележи се у децембру 86,1%. 
Средња годишња сума осунчавања износи 2.010,6 часова. Просечна годишња 
количина падавина износи 562,1 mm. Карактеристичан ветар је кошава или 
југоисточни ветар који дува преко 300 дана у години, брзином преко 10 m/s, а пошто 
дува на ударе брзина је много већа, и до 50 m/s.  

Просечна надморска висина на територији општине Сечањ је 78-79 m. Општина 
Сечањ одликује се квалитетним земљиштем, а чернозем је најзаступљенији тип 
земљишта (52,28%), затим следе слатине (16,14%), па ритска црница (12,97%), 
смоница (6,57%) и разни облици алувијума (3,9%), као и мочварно глејно земљиште 
(1,28%). Остали типови земљишта су знатно мање заступљени. 

 

 Природни ресурси и минерална богатства 

На територији Општине налази се нафтно-гасно поље „Бока” у експлоатацији, као и 
квалитетна налазишта и експлоатација опекарских сировина. Евидентиране 
бушотине геотермалних вода такође представљају значајан потенцијал овог 
подручја, како за развој туризма, тако и коришћење у привредне, односно 
енергетске сврхе. 
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Расположиви природни ресурси и потенцијали за развој Општине су: 

 Откривена, активна и још неиспитана налазишта нафте и природног 
гаса; 

 Глина – сировина за индустрију грађевинских материјала; 
 Геотермална вода, као минерална вода и геотермална енергија. 

 

 Природне и заштићене вредности 

Неке од животињских врста које су заштићене као природне реткости, а присутне су 
на територији Општине су: речни рак, седмотачкаста бубамара, ластин репак 
(лептир), рибе (банатска кркуша, чиков, велики и мали вретенар, балавац), жабе 
(крастача, гаталинка, зелене жабе), барска корњача, змија белоушка, велика и мала 
бела чапља, бела рода, ветрушка, сове (кукувија, кукумавка, мала ушара), детлић, 
ласта, јеж, неке врсте из фамилије ровчица, врсте из фамилије шишмиша, врсте из 
фамилије куна (ласица, видра, куне), вук, дивља мачка итд. Овоме треба додати да се 
на приобаљу и рукавцима Тамиша налази гнездилиште орла белорепана (врста која 
се налази на светској црвеној листи- IUCN Red list). 

На слатинама и остацима степа као и на приобалном подручју уз реку Тамиш, налазе 
се станишта флористичких вредности. Насеља Сечањ и Неузина са својом околином 
припадају IPA (Important Plant Areas) подручју, на којима су забележене врсте 
Националне IPA листе од међународног значаја (слатинска вегетација, ливадско- 
степска вегетација, вегетација умерено влажних ливада, мочварна вегетација 
заслањених станишта, пробална мочварна вегетација) чија станишта уживају први 
степен режима заштите. 

Река Тамиш са својим обалским појасом је еколошки коридор од међународног 
значаја у Републици Србији. Заштићено еколошки значајно подручје ''Потамишје'' је 
део еколошке мреже Републике Србије. 

Скупштина општине Сечањ је донела одлуку о заштити споменика природе Парк 
дворца у Конаку, који је један од најочуванијих вредних представника вртне 
уметности 19. века на територији Републике Србије 

 

 Водни ресурси 

Површинске воде су представљене рекама Тамиш и Брзава, рибњацима у Сечњу, 
Сутјесци, Неузини, Боки и Банатској Дубици и густо испресецаним системом 
каналске мреже средњег Баната у саставу ХС ДТД. Квалитет воде Тамиша у погледу 
садржаја испитиваних параметара (приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци) одговара II класи (добар статус). У непосредној близини реке Тамиш има 
шест рибњака. 
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На територији Општине изграђен је велики број канала који су од изузетног значаја 
за решавање наводњавања, одводњавања и пловидбе у овом делу Баната, а који 
поред повезивања значајних привредних центара Бачке и Баната, прихвата и 
подземне воде, и воде Брзаве и на тај начин знатно ублажава поплавне таласе на 
Тамишу. Каналска мрежа у функцији одводњавања на територији Општине, 
изграђена је у дужини од 866,34 km.  

Подземне воде се јављају у виду прве (фреатске) и друге (субартерске) издани. На 
режим подземних вода прве издани утичу следећи фактори: геолошки, климатски, 
хидролошки, биогени и група вештачких. Реципијент сувишне подземне воде прве 
издани је река Тамиш. Пошто се насеље Сечањ непосредно ослања на десни 
одбрамбени насип и мањим делом лежи на простору алувијалне равни, дошло је до 
повишења нивоа подземне воде из више разлога, као што су: испуштање фекалних 
вода у подземље, непостојање система атмосферске канализационе мреже и на крају 
због одржавања радног нивоа воде у Тамишу, на коти 74,00 m.n.v.  

Ниво подземних вода се креће у распону од 2-3 m испод површине терена. 
Максимални ниво подземне воде досеже ниво од 2 m испод површине, а минимални 
ниво се креће од 3 m до 4 m, што је у зависности од положаја терена у односу на 
постојећу каналску мрежу.  

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

Основни извори загађења воде су отпадне воде. Општи је закључак за сва насељена 
места да се за одвођење отпадних вода из домаћинства користе водопропусне 
септичке јаме (иако закон налаже да морају бити непропусне). Што се тиче 
индустријских отпадних вода, на територији Општине не постоје неки већи 
загађивачи чије би отпадне воде из технолошког процеса трајно деградирале 
животну средину.  

Квалитет воде за пиће на подручју општине Сечањ не задовољава прописане норме 
квалитета физичко- хемијске исправности воде за пиће (неколико параметара има 
веће вредности од МДК - максимално дозвољене концентрације). Овакав квалитет 
воде у водоводима директна је последица дотрајалих водоводних цеви и пратеће 
опреме, као и неповољног састава сирове воде која се захвата. Углавном се ради о 
нешто повећаном садржају амонијака, гвожђа, утрошка KMnO4, ортофосфата и 
повећања боје по кобалт платинској скали. Састав тла средњег и северног Баната 
условљава да скоро све воде поседују повећане количине органских материја, 
амонијака и гвожђа, као и неодговарајуће органолептичке особине. Дакле, не 
одговарају прописима препорукама и нормативима. Својим физичко-хемијским 
карактеристикама могу да представљају повећан здравствени ризик. Систематску 
контролу (узимање узорака и вршење анализа) воде за пиће врши Завод за заштиту 
здравља из Зрењанина у складу са важећим правилником о хигијенској исправности 
воде за пиће. 
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 Ваздух 

На подручју Општине мала надморска висина узрокује честа мировања ваздуха. 
Велике осцилације средњих годишњих температура утичу на интензитет 
испаравања, влажност ваздуха, облачност и падавине. Највећи потенцијални 
загађивачи ваздуха су: саобраћај, индустрија, термоенергетска постројења и домаћа 
ложишта. Мониторинг квалитета ваздуха на територији општине Сечањ до сада 
није вршен. Почев од 2022. год. Завод за јавно здравље Зрењанин – Центар за 
хигијену и хуману екологију вршиће мониторинг квалитета ваздуха на једном 
мерном  месту и то: 2 пута годишње у периоду од месец дана, континуирано 
одређивање концентрације сумпордиоксида, азотдиоксида, оксида азота и чађи у 
амбијенталном ваздуху; 2 пута годишње, по седам дана  у току једног месеца- укупно 
14 мерења за одређивање садржаја суспендованих честица PM10, као и 2 пута 
годишње, по седам дана  у току једног месеца- укупно 14 мерења за одређивање 
концентрације арсена, кадмијума, никла и олова у суспендованим честицама. 

 

 Управљање зеленилом 

У свим селима на територји Општине бригу о јавним зеленим површинама воде  
углавном месне заједнице, а средства за њихово одржавање обезбеђују се из 
самодоприноса грађана. Свако насеље има свој централни парк чије се одржавање 
своди на периодично кошење и чишћење стаза. Мало се тога ради на планском 
озелењавању паркова као што је замена оштећених и осушених биљних врста као и 
попуна новим. Поред ових паркова веће зелене површине у насељима налазе се у 
портама  цркви, а о њиховом старању и уређењу брине се црква. Од заштићених 
природних добара на подручју општине Сечањ налази се заштићено природно добро 
споменик природе „Парк дворца у Конаку“. Покрајински завод за заштиту природе је 
2016 год., на захтев Општине, евидентирао и уврстио на Листу предлога за стављање 
под заштуту државе стабло храста лужњака у Сечњу, процењене старости 150 
година и двострани једноредни дрворед дудова у Јаши Томић, који се састоји од 88 
стабала, а историјски посматрано, приказани су на катастарским картама другог и 
трећег војног премера Аустро-угарске монархије које датирају из периода 1806-
1887. год. 

 

 Биљни свет 

Највећа површина Општине прекривена је пољопривредним земљиштем на ком су 
засађене монокултуре. Од монокултура најзаступљеније су: пшеница, јечам, кукуруз, 
сунцокрет, шећерна репа, детелина и друге. Типична самоникла вегетација задржала 
се на малим површинама углавном поред путева, канала, бара, слатина и приобаља 
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Тамиша и Брзаве. Самоникле биљне врсте су карактеристичне за ово поднебље без 
неких изузетака.  

Укупне површине под шумама на територији Општине обухватају 480.20 ha што 
чини свега 0,92% укупне површине. Највећи комплекси шума налазе се уз водоток 
реке Тамиш. Ови подаци дају праву слику о пошумљености општине Сечањ која је 
најнижа за Средње- банатски округ и далеко је испод просека за Војводину. Највише 
је заступљена врба, затим топола као сировина за добијање целулозе, брест, 
спорадично храст (храстова шума код Шурјана према граници са Румунијом), багрем, 
дуд, шипурак, итд. 

 

 Животињски свет 

Услед константног утицаја антрополошког фактора биљни и животињски свет је у 
великој мери деградиран и то највише због уништавања станишта у корист 
обрадивих површина. 

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

 

 Управљање чврстим отпадом 

Поступање са комуналним отпадом није адекватно решено, тј. није задовољавајуће 
са аспекта важећих законских прописа из области управљања отпадом и заштите 
животне средине. Наиме, на целој територији општине Сечањ, са које се прикупља 
комунални отпад, постојећи депонијски простор не задовољава законски прописане 
критеријуме.  
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Одлуком Општине из 2009. год., вршење комуналних делатности и пружање 
комуналних услуга, везано за комунални отпад, поверено је ЈКП „Сечањ“ из Сечња. 
Организованим прикупљањем смећа обухваћена су сва насеља општине Сечањ као  и 
Бусење које припада МЗ Јаша Томић. Прецизни подаци о количини, врсти и 
процентуалном саставу комуналног отпада који заврши на депонијама у насељима 
општине Сечањ не постоје, не врши се мерење отпада који се одлаже, као ни 
разврставање отпада по врстама. С обзиром да насељена места у општини Сечањ 
представљају типичну сеоску средину, поред отпада из комерцијалног сектора и 
отпада из домаћинства преовлађује и отпад из пољопривреде. Просечно прикупљена 
месечна количина смећа од стране ЈКП у току године износи око 6.500 m3 сабијеног 
отпада или око 1.430 тона отпада годишње.   

Стварањем техничких услова за рад регионалне депоније и трансфер станице 
престаће се са депоновањем отпада на локалним депонијама, што подразумева 
обавезно санирање, рекултивацију и затварање истих. 

Најзначајнији генератори индустријског отпада су: „SOCKS BMB“ ДОО Јаша Томић, 
„Фригло“ ДОО Сутјеска, „Yayla Pan’’ ДОО Сечањ, „Aqua Aller Balkan’’ ДОО Нови Сад, 
„Tafe-IMT“ Јарковац као и пољопривредна предузећа ПП „Ратар“ ДОО Јаша Томић, ПД 
„Граничар“ АД Конак, ПП „Економија“ ДОО Јарковац, „Granexport“ ДОО Панчево - 
силос у Сечњу, Силос ПРП „Свети Никола“ ДОО Сечањ, СМР „Ветрењача-Млин“ 
Јарковац, ПП „Борац“ АД Шурјан, ПП „Победа“ ДОО Бока.  

Најзначајнији оператер за складиштење и третман неопасног отпада на територији 
општине Сечањ је ''Био Пан Гас'' ДОО Сечањ. 

У здравственим установама на подручју општине Сечањ (Дом здравља у Сечњу и  
здравствене амбуланте у другим насељеним местима) врши се раздвајање отпада на 
извору, што значи да се медицински отпад посебно одлaже  и транспортује у 
Зрењанин, док комунални отпад завршава на локалним депонијама. 

Према последњим подацима из 2021. год. површина званичних сметлишта у 10 
насељених места у Општини износи 48.420 m2. док је процењена запремина отпада 
на њима 6.214 m3. Поред званичних 7 сметлишта постоји и 5 дивљих сметлишта по 
насељима, са отпадом различитог састава, која је потребно санирати. Оваквим 
неправилним и неконтролисаним одлагањем отпада јављају се негативни утицаји 
сметлишта на животну средину (загађења земљишта, воде и ваздуха) што 
представља велики ризик по људско здравље. 

 

 Рециклажа 

На територији Општине Сечањ се не врши се рециклирање отпада, а процена је да 
готово 60% отпада које заврши у кантама за смеће може да буде рециклирано. 
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3.3.2. Кратак преглед релевантних планских докумената 
 

Као кључни релевантни документи, из којег се могу црпети одређене идеје, сигурно 
да су: 

1. Стратегија одрживог развоја општине Сечањ 2015-2020,  

2. Анализа имплементације локалних стратешких докумената општине Сечањ са 
препоруком (мај 2020. год.), и 

3. Просторни план општине Сечањ из 2013. год. 

С друге стране, како је то и Законом регулисано, држећи се начела о усклађености 
планских докумената, обавезујући је, а свакако и релевантан План развоја АП 
Војводине који је у фази израде у тренутку када се закључио текст овог Плана 
развоја. Ипак, у евентуалним ревизијама овог Плана, План развоја АП Војводине ће 
свакако играти кључну улогу.  

 

3.3.3. SWOT  анализа – Заштита животне средине 
 
У оквиру Радне групе за заштиту животне средине постигнут је консензус по питању 
тренутне ситуације у области заштите животне средине у Општини, који су 
представљени посредством следеће табеле.  

Табела 3.9: Матрица SWOT анализе – Заштита животне средине 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

+ Очувана животна средина (чист ваздух, река 
Тамиш – 2. категорија квалитета воде, ...) *** 

- Изузететно мала пошумљеност (око 2%) *** 

+ Ловишта (ситна и крупна дивљач) *** - Скроман општински буџет *** 

+ Релативно здраво пољопр. земљиште *** - Недовољно развијено ЈКП Сечањ *** 

+ Прерада  биомасе (Био Пан Гас, ДОО) *** 
- Недостатак праћења индикатора у области ЗЖС 

*** 

+ Водопривредна инфраструктура (реке и каналска 
мрежа) ** 

- Лоше стање атмосферске каналске мреже ***  

+ Површине под рибњацима (око 3.500 ha) * - Непостојање ветро-заштитних појасева ** 

+ Активности удружења грађана * 
- Неадекватно управљање комуналним отпадом 

(сметлишта) ** 

 
- Ниска свест грађанства о ЗЖС **  

- Мали % покривености канализационом мрежом * 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Доступни фондови (домаћи и страни) ***  Увоз „прљавих“ технологија *** 

 Имплементација Стратегије руралног развоја 
Општине *** 

 Неконтролисано коришћење заштитних 
средстава у пољопривреди *** 

 Републички програм за бригу о селу **  Систем вредности друштва ** 

 Потенцијали геотермалних извора и ОИЕ ** 
 Елементарне непогоде (поплаве, суше, ерозија 

земљишта, ...) ** 

 Потенцијали реке Тамиш **  Пандемије ** 

 Погодни услови за даљи развој пољопривр. 
(органска производња и др.) * 

 Правна несигурност ** 

 Билатерална сарадња (град Азов, Требиње, 
Билећа, Дрвар,...) * 

 

Напомена:  
Симбол „*“ означава јачину, односно важност атрибута (*  мали, ** средњи, ***  велики). 

 

На основу претходне табеле, по питању заштите животне средине као кључни 
фактори успеха Општине се могу дефинисати: 

1. Подизање квалитета ваздуха, воде и земљишта, 
2. Успостављање система  за  управљање отпадом, 
3. Веће искоришћавање обновљивих извора енергије (биомаса, сунчева и 

енергија ветра, геотермални извори), и 
4. Промена понашања становништва у односу према животној средини. 
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3.4. Развој инфраструктуре 

 

На овом месту дат је опис постојећег стања инфраструктуре у ширем смислу, са 
идентификацијом њених недостајућих или неадекватних елемената 
идентификованих у претходна три приоритета (Економски развој, друштвени развој 
и заштита животне средине). Развој инфраструктуре је хоризонтални приоритет 
који је узет у обзир у сваком од претходна три. 

 

3.4.1. Опис тренутне ситуације 
 

 Путна мрежа/Саобраћај 

Простор општине Сечањ је својим гео-саобраћајним положајем ексцентричан у 
односу на основне саобраћајне инфраструктурне коридоре, односно саобраћајне 
капацитете највишег хијерархијског нивоа (ауто-пут Е-75).  

Друмски саобраћај је основни вид саобраћаја који омогућава комуникацију овог 
простора са окружењем и субрегионима. Основни саобраћајни капацитет овог 
простора у домену друмског саобраћаја је државни пут IБ реда  бр. 18 Зрењанин-
Сечањ–Пландиште-Вршац. Други саобраћајни капацитети су државни путеви другог 
реда. У оквиру простора општине Сечањ постоје и општински путеви. У Општини  
постоје и некатегорисани и атарски путеви, који су у функцији остваривања веза 
насеља са садржајима у атару- сировинским залеђем. Они су највећим делом 
неуређени и неизграђени. Непостојање отресишта на местима за њихово 
прикључење на асфалтне путеве за последицу има изношење великих количина 
блата које представља опасност за остале учеснике у саобраћају посебно у 
периодима влажних коловоза. 

Река Тамиш као и канал ДТД су пловни у делу којим протичу кроз општину Сечањ. 
Међутим, мале количине робе која се транспортује из ове области због, између 
осталог, непостојања адекватне инфраструктуре и опреме неки су од разлога због 
којих се овај облик саобраћаја не користи.  

 

 Електронска комуникациона инфраструктура 

Сва насељена места на територији општине Сечањ су повезана телекомуникационим 
оптичким кабаловима, чиме је обезбеђено квалитетно пружање  
телекомуникационих услуга. 
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Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније у свим 
насељеним местима општине Сечањ од стране мобилних оператера, омогућен је рад 
и доступан је свим корисницима и овај система телекомуникација. 

 

 Електрификација 

Дистрибуцију електричне енергије на територији Општине обавља ЕПС 
Дистрибуција, Регионални Центар Електровојводина, Огранак Зрењанин. 

Преносну и дистрибутивну мрежу покривају водови у погону по свим напонским 
нивоима, четири ТС 110/20 kV,  једна ТС 35/10 kV и  108 дистрибутивних 
трафостаница. Секундарна (нисконапонска) мрежа непосредно напаја све потрошаче 
и покрива сва насељена места. Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом 
ваздушна. Надземна електроенергетска мрежа представља потенцијалну опасност, а 
у атару, ван насеља представља ограничење приликом изграње других објеката.  

 
 Топлификација и гасификација 

Сва насељена места у општини Сечањ су гасификована, а изграђена гасоводна 
мрежа представља потенцијал  овог простора. Изграђене су четири (4) мерно-
регулационе станице (МРС) и пет (5) главних мернорегулационих станица (ГМРС).  
Дистрибутер природног гаса за све кориснике на територији општине Сечањ је ЈП 
„Србијагас“ Нови Сад.  

 
 Водоснабдевање 

Водоснабдевање у свих 11 насеља у општини Сечањ омогућено је преко локалних 
водоводних мрежа од стране дистрибутера ЈКП „Сечањ“ из Сечња. Водоводи се 
снабдевају водом из дубинских бунара чија се дубина креће оквирно око 100 m, а 
каптиран је издан основног водоносног комплекса (70-90 m). Постоји 15 активних 
бунара, док се 4 не експлоатишу, те ће се у наредном периоду извршити испитивања 
у смислу могуће ревитализације или затварања бунара.  

Дужина водоводне мреже у насељима коју одржава ЈКП „Сечањ“ износи: приближно 
135 km примарне мреже и 56 km секундарне мреже. Услугом водоснабдевања је 
обухваћено око 5.509 домаћинстава и 208 правних лица и предузетника. Укупан број 
активних водомера (прикључци) је 5.722. 

Начин експлоатације и тип водоснабдевања у свим местима је исти. Сва захваћена 
вода у сировом стању дистрибуира се потрошачима без пречишћавања уз 
дезинфекцију натријум хипохлоридом. Процена је да се губици на водоводним 
мрежама крећу и до 40% углавном због лоше пројектованих и изведених водовода, 
оштећених цеви услед спољних утицаја и старења, као и лошег одржавања и 
недовољног улагања у водоводе. Такође један од већих недостатка на водоводима је 
неисправност секционих затварача па се ради поправке кварова на мрежи често 
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искључује са снабдевања цела водоводна мрежа уместо улице у којој је квар. Такође 
нестанком електричне енергије долази и до прекида снабдевања водом јер на 
извориштима не постоји алтернативни начин снабдевања пумпи електричном 
енергијом (агрегати). Према тренутном стању капацитет ових постојећих бунара 
незадовољава потребе становништва за водом. Овај недостатак се нарочито осећа у 
летњим месецима, када се због повећане потрошње а нарочито заливања башти 
осећа недостатак воде.  

Поједини привредни субјекти, имају у оквиру својих комплекса своје сопствене 
бунаре и водоводне системе које сами одржавају.  

Квалитет сирове воде из бунара у општини Сечaњ не одговара правилнику о 
хигијенској исправности воде за пиће због повећане концентрације неколико 
параметара. Водоводне цеви су азбест-цементне и у доброј мери дотрајале, те их је у 
што скорије време потребно заменити како би се избегли губици и њихова штетност 
по здравље.  

На подручју општине Сечањ потребно је планирати праћење површинских и 
подземних вода ради потпунијег увида у квалитет вода и утврђивања потреба за 
предузимање мера у зависности од степена угрожености и врсте загађења.  

 

 Канализација и отпадне воде 

Канализациона мрежа је у потпуности изграђена само у насељу Сечањ, али како 
није завршена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), она 
још увек није у функцији. Канализационa мрежa постоји у још 2 насеља Општине 
(Јаша Томић и Крајишник), али су мале дужине и покривају само објекте у ужем 
центру насеља. Отпадне воде се због неисправних пречистача упуштају у 
реципијенте без икаквог пречишћавања.  

Дужина канализационе мреже у насељима коју одржава ЈКП „Сечањ“ износи: Сечањ: 
1,1 km (74 прикључена домаћинства); Јаша Томић: 1,5 km (62 прикључена 
домаћинства) и 1 km у делу насеља на Утринама (73 прикључена домаћинства); и 
Крајишник: 1,2 km (30 домаћинстава). 

У осталим насељима Општине, евакуација отпадних вода се и даље врши преко 
индивидуалних септичких јама и упојних бунара, чиме се директно угрожава први издан. 

Одвођење атмосферских вода у насељима се одвија преко отворене каналске мреже 
која се улива у најближе реципијенте: водотоке, канале, депресије по ободима 
насеља.  
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3.5. Интегрална анализа 

Након спроведених анализа по приоритетним областима, а које утичу на одрживи 
развој општине Сечањ, извршена је интеграција и агрегација идентификованих 
фактора, на основу којих се дошло до консензуса око кључних фактора и стратешких 
усмерења развоја. На овај начин, добијена је основа за правилно одређивање 
стратешких усмерења развоја Општине, односно за касније дефинисање 
приоритетних циљева развоја у планском периоду 2022-2030. године.  

Сви резултати добијени у овом аналитичком делу, требају бити узети у обзир при 
изради других планских докумената Општине.  

У наставку је приказана Интегрална матрица SWОТ анализе у коју су унешени 
фактори развоја препознати у секторским анализама, као и фактори формулисани 
на начин да представљају интеграцију или агрегацију појединачних фактора из 
секторских анализа. 

Табела 3.10: Матрица SWOT анализе – Интегрална матрица 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

+ Обрадиво земљиште (око 37.000 ha) *** 
- Мали прерађивачки капацитети у пољопривреди и 

рибарству, у односу на примарну производњу *** 

+ Рибњаци (око 3.500 ha) *** 
- Неконкурентна образовна структура 

становништва *** 

+ Ловишта (ситна и крупна дивљач) *** - Низак животни стандард *** 

+ Релативно велики број извозно оријентисаних 
предузећа*** 

- Скроман општински буџет *** 

+ Инфраструктура (путеви, електрична и гасна 
мрежа, Интернет) *** 

- Ниска примања становништва *** 

+ Значајни складишни и дорадни капацитети за 
пољопривредне производе ** 

- Недовољно функционално ЈКП Сечањ *** 

+ Значајан сточни фонд (око 35.000 свиња/год. и 
око 1.500 крава музара) ** 

- Изузететно мала пошумљеност (око 2%) ** 

+ Очувана животна средина (чист ваздух, река 
Тамиш – 2. категорија квалитета воде, ...) ** 

- Слабо развијено предузетништво ** 

+ Планско-техничка документација у већини 
области у надлежности Општине ** 

- Непостојање ветро-заштитних појасева ** 

+ Водопривредна инфраструктура (реке и каналска 
мрежа) * 

- Трошне уличне саобраћајнице ** 

+ Спортска инфраструктура  * - Релативно висока стопа незапослености ** 

+ Образовна инфраструктура (8 основних и 1 
средња школа) * 

- Неискоришћени туристички потенцијали ** 

+ Међународни друмски саобраћај са Румунијом *    - Нефункционалност културне делатности ** 

+ Значајне површине под воћарским и повртарским - Слаб јавни превоз (друмски), док је железнички чак 
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културама * и укинут ** 

+ Функционална здравствена и социјална служба * - Непраћење индикатора у области ЗЖС ** 

+ Имплементација Стратегије развоја предшколске 
установе општине Сечањ * 

- Лоше стање водоводне мреже ** 

+ Активности удружења грађана * 
- Неадекватно управљање комуналним отпадом 

(сметлишта) ** 

 

- Лоше стање атмосферске каналске мреже **  

- Велики број корисника социјалне заштите и 
издржаваних лица ** 

- Недостатак школских фискултурних сала **  

- Недовољан број лекара специјалиста ** 

- Релативно велики број напуштених домаћинстава * 

- Мали % покривености канализационом мрежом * 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Доступни фондови (домаћи и страни) ***  Негативни демографски трендови *** 

 Близина границе ЕУ са међународним граничним 
прелазом *** 

 Долазак великих потенцијалних загађивача у 
окружење *** 

 Потенцијали индустријске зоне *** 
 Одлазак високо образованог младог 

становништва *** 
 Трендови у развоју пољопривреде (органске 

производња и др.) *** 
 Непостојање јасне и дугорочне државне политике 

за развој сектора пољопривреде*** 

 Потенцијали геотермалних извора и ОИЕ **  Систем вредности друштва ** 

 Дворац и парк у Конаку **  Сукоби на истоку Европе ** 

 Имплементација Стратегије руралног развоја 
Општине ** 

 Елементарне непогоде (поплаве, суше, ерозија 
земљишта,...) ** 

 Потенцијали геотермалних извора и ОИЕ **  Централизовани државни систем **  

 Потенцијали реке Тамиш **  Пандемије ** 

 Развој манифестационог и спортско-
рекреативног туризма у Србији ** 

 Неусклађеност средњеобразовног школског 
система са тржиштем рада **  

 Републички програм за бригу о селу * 
 Неконтролисано коришћење заштитних 

средстава у пољопривреди ** 
 Билатерална сарадња (град Азов, Требиње, 

Билећа, Дрвар,...) * 
 Правна несигурност * 

 Тренд исељавања старије популације из великих 
урбаних средина *  

 Потенцијали у мултиетничности * 

Напомена:  
Симбол „*“ означава јачину, односно важност атрибута (*  мали, ** средњи, ***  велики). 

 

 

Из претходне табеле се као кључне одреднице у дефинисању стратешких 
параметара развоја општине Сечањ јасно издвајају: 
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СНАГЕ: 

1. Обрадиво земљиште  (око 37.000 ha) *** 

2. Рибњаци (око 3.500 ha) *** 

3. Ловишта (ситна и крупна дивљач) *** 

4. Релативно велики број извозно оријентисаних предузећа*** 
 

СЛАБОСТИ: 

1. Мали прерађивачки капацитети у пољопривреди и рибарству *** 

2. Неконкурентна образовна структура становништва *** 

3. Низак животни стандард *** 
 

ШАНСЕ: 

1. Доступни фондови (домаћи и страни) *** 

2. Близина границе ЕУ са међународним граничним прелазом *** 

3. Потенцијали индустријске зоне *** 

4. Потенцијали геотермалних извора и ОИЕ ** 

 
ПРЕТЊЕ: 

1. Негативни демографски трендови *** 

2. Долазак великих потенцијалних загађивача у окружење *** 

3. Одлазак високо образованог младог становништва *** 

 

Као кључни фактори успеха, односно просперитета општине Сечањ 
идентификовани из претходно спроведених анализа су: 

1. Заустављање негативних демографских трендова,  

2. Даљи развој пољопривредне производње са акцентирањем прераде и 
извоза, и 

3. Стављање у функцију расположивих ресурса за развој лова и риболова, и 
њима комплементарних делантости. 
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4. ВИЗИЈА РАЗВОЈА 

Из свега претходно наведеног уочљиво је да општина Сечањ поседује релативно 
скромне потенцијале за сопствени одрживи развој. Поред обрадивог 
пољопривредног земљишта на територији Општине значајне површине су под 
рибњацима или су дефинисана као ловна подручја са релативно богатим фондом 
дивљачи. Доступност домаћих и страних фондова, комбиновани са граничним 
прелазом у Јаши Томић и потенцијалима који леже у индустријској зони сасвим 
сигурно да могу бити значајни развојни чиниоци усмерени на превазилажењу 
најакутнијих проблема оличених у забрињавајућим демографским трендовима, а 
спровођење одређених мера у сфери економије би требало да побољша низак 
животни стандард грађана.   

Узимајући све претходно наведено  у обзир, дефинисана је ВИЗИЈА развоја општине 
Сечањ до 2030. год.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Општина Сечањ је погранична општина са јаком 
пољопривредном базом,  усмереном на извоз, у којој је могуће 
упражњавати рекреацију, лов и риболов у еколошки здравом 

окружењу, док њени грађани настављају да негују своју 
разнолику традицију. 
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5. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 

У недостатку важећег Плана развоја АП Војводине, који је још увек у фази израде, а 
на основу детаљних аналаза спроведених у претходном делу, дефинисани су 
приоритетни циљеви развоја општине Сечањ до 2030. год. 

 

5.1. Приоритетни циљ развоја 1: Ефикасније коришћење ресурса у 
пољопривреди, лову и рибарству 

Као типично рурална општина, обрадиво пољопривредно земљиште за општину 
Сечањ представља веома вредан природни ресурс. Величина коришћеног 
пољопривредног земљишта око 37.000 ha, број људи директно ангажованих у 
пољопривреди од 34,52% (овоме се треба додати и велики број оних који се баве 
неким обликом пољопривредне делатности као допунском), каналска мрежа и други 
инфраструкурни објекти, говори у прилог томе да је пољопривреда засигурно један 
од развојних потенцијала Општине. Ако се свему овоме додају и подаци из бројних 
домаћих и страних анализа, у којима се предвиђа да ће у скоријој будућности бити 
несташица воде за пиће и хране, само потврђује оправданост овог приоритетног 
циља. 

Оно на чему свакако треба радити у наредном планском периоду је, пре свега,  
повећање приноса основних ратарских култура (пшеница, кукуруз и сунцокрет), и то 
ефикаснијом применом агротехничких мера, као и повећању сточног фонда. 

Поред пољопривредног земљишта на територији Општине се простире ловно 
подручје од 52.220 ha, које обједињује 10 добро организованих ловачких друштава 
са традицијом, али и богатим фондом дивљачи. Ако се овоме додају и постојећи 
рибњаци укупне површине око 3.500 ha, као и чињеница о богатству вода и рибљег 
фонда у Тамишу, Брзави, каналској мрежи ДТД, у потпуности се потврђује 
оправданост постављања овог приоритетног циља.  

У немогућности да се постави прецизан сет индикатора којима ће се измерити и 
пратити остваривање постављеног циља Ефикасније коришћење ресурса у 
пољопривреди, лову и рибарству, а у настојањима да се што сврсисходније опишу 
жељена кретања и могућност вредновања истих, селектован је сет индикатора 
приказан у наредној табели. За постизање овог циља у следећем поглављу су 
разрађене мере чијом реализацијом би реално требало да се направи позитиван 
помак у селектованим индикаторима, односно у остваривању приоритетног циља. 
Из следеће табеле је очигледно да ће се мере фокусирати на приносе у 
најзначајнијим ратарским културама и оснаживању пољопривредних газдинстава, 
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што се тиче пољопривреде и рибарства, док ће се у делу који се тичу лова и риболова 
пажња усмерити на њихово стављање у туристичку понуду Општине, заједно са 
спортско- рекреативним потенцијалима.  

Табела 5.1: Опис индикатора за приоритетни циљ развоја 1 

Приоритетни циљ 
развоја #1 

Индикатор 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

(2030. год) 

Извор 
провере 

Ефикасније 
коришћење ресурса 
у пољопривреди, 
лову и рибарству 

Принос 
пшенице/кукуруза/ 

сунцокрета 

6,0/5,0/3,0  
тона/хектару 

(2021.) 
+20% Управа за 

трезор, РПК 

Годишња радна 
јединица/Економска 

величина газдинства у 
мил. ЕУР 

1.553/45 
(2018.) 

1.900/60 РЗС 

Број условних грла стоке 
9.955 

(2018.) 
11.500 РЗС 

Број трактора/ 
комбајна 

1.791/218 
(2021.) 

+10% РЗС 

Пољопривредно 
земљиште које се 

наводњава 

1.572 ha 
(2021. год.) +30% РЗС 

Број издатих  
ловачких/риболовачких 

дозвола 

Н.Д. 
(2022.) 

+30% 
Лов./рибол. 
удружења, 
Општина 

Ноћења туриста 
Домаћи/страни 

1.912/107 
(2020.) 

+40% РЗС, ТО Сечањ 
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5.2. Приоритетни циљ развоја 2: Подизање стандарда и квалитета 
живота грађана 

Док је са једне стране животни стандард могуће објективно вредноватни 
универзалним и опште прихватљивим индикаторима, у случају квалитета живота, 
као ширег појма,  морају се укључити и субјективни фактори, који се одражавају на 
перцепцију појединца о сопственим циљевима, очекивањима и интересовањима. 
Међутим, ту се долази до проблема са објективношћу инструмената и самог мерења 
посматраних фактора. У последње време, на благостање појединца, односно неке 
заједнице, све значајнију улогу у његовом „мерењу“ имају и показатељи у вези са 
животном средином.  

Развијеност сектора МСПП увелико говори о економској активности на посматраној 
територијалној јединици. С једне стране он је у директној вези са запошљавањем, 
односно смањењем незапослености, док је са друге стране у вези са личним 
примањима. Према последњим доступним подацима за 2020. год., у Општини је број 
активних привредних друштава/предузетника био 102/247, што је 8,91/21,58 на 
1.000 становника, што је далеко испод просека на нивоу АП Војводине 17,26/35,98, а 
нарочито на нивоу Републике 18,96/39,86. Оснаживањем сектора МСПП директно ће 
се утицати и на број незапослених, који је према подацима за 2020. год.  износио 115, 
на 1.000 становника, док је на нивоу Републике 71, а на нивоу АП Војводине чак 54. 
Исто тако реално је за очекивати да ће се побољшањем стања у сектору МСПП 
смањити разлика по питању разлика нето зарада са нивоом Републике, која је у 
2020. год. износила -9.769 РСД. 

Побољшање инфраструктуре у Општини ће и даље ићи у два правца, адекватног 
одржавања постојеће комуналне инфраструктуре, као и изградњом нове. Општина је 
оснивач ЈКП „Сечањ“ којем су поверени послови комуналне инфраструктуре и 
наменска средства ће бити основни индикатор за праћење и вредновање кретања 
стања у овој области, са бројним пратећим  индикаторима, као што су број 
прикључака на водоводну мрежу, дужина канализационе мреже, дужина и стање 
изграђених путева у општинској надлежности и др. Према податку за 2021. год, 
програмска средства овог ЈКП су износила 21, 95 мил. РСД. 

Стање у друштвеним делатностима ће се вредновати посредством наменских 
буџетских средства за друштвене делатности, у збиру, са посебним освртом на 
делатност културе, која је издвојена као делатност од посебног значаја за Општину. 
Према подацима за 2021. год, наменска буџетска средства за друштвене делатности су 
износила 50 мил. РСД, од чега је за културу било намењено 14 мил. РСД.  

Стање животне средине је последњих година оправдано заузело високо место у 
вредновању квалитета живота. У недостатку развијених механизама за праћење 
стања у овој области у Општини, управо успостављању адекватних инструмената 
праћења квалитета ваздуха, воде и земљишта ће се посветити посебна пажња. Тек 
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када ови инструменти буду развијени, моћи ће се директнијим мерама плански  
утицати на евентуално поправљање стања у овој области. 

Збирне ефекте позитивног кретања у селектовним индикаторима у овој области, 
најобјективније је могуће приказати поправљањем општег индикатора Очекивано 
трајање живота живорођене деце. Његова вредност за децу рођену 2018-2020. год. је 
за Општину био 70,6 год. за мушку и 75,4 год. за женску децу. Овај податак сам за 
себе не говори много, али у поређењу са претходним  податком за период 2017-2019. 
када је био 71,6 год. за мушку и 76,6 год. за женску децу стиче се много озбиљнија 
слика о укупном благостању на територији Општине.  

Свесни мањкавости у избору показатеља/индикатора којима ће се измерити и 
пратити остваривање постављеног циља Подизање стандарда и квалитета 
живота грађана, а вођени настојањем да се њиховим одређивањем прикаже што 
шира, објективнија и упоредивија слика физичке, социјалне и бихеjвиоралне 
компоненте благостања, селектован је сет индикатора приказан у наредној табели. 
За постизање овог циља у следећем поглављу су разрађене мере чијом реализацијом  
би реално требало да се направи позитиван помак у селектованим индикаторима. Из 
следеће табеле је очигледно да ће се мере фокусирати на лична примања, 
оснаживање сектора МСПП, унапређењу комуналне инфраструктуре, као и 
оснаживању друштвеног сектора, а пре свега делатности културе и образовања, као 
и оних у вези са праћењем стања у области заштите животне средине. 

Табела 5.2: Опис индикатора за приоритетни циљ развоја 2 

Приоритетни циљ 
развоја #2 

Индикатор 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

(2030. год) 

Извор 
провере 

Подизање 
стандарда и 
квалитета живота 
грађана 

Број активних привредних 
друштава/предузетника 

102/247 
(2020.) 108/260 АПР 

Разлика нето зараде  
Општина - Република 

- 9.769 РСД 
(2020.) 

- 6.000 РСД АПР 

Незапослени на 1.000 
становника 

115  
(2020.) 70 РЗС 

Број инвеститора у 
области коришћења ОИЕ 

1 
(2022.) 

5 
Сл. лист 
општине 

Сечањ 

Програмска средства ЈКП 
Сечањ 

21,95 мил. РСД 
(2021.) 

+30% 
Извештај о 

раду 

Наменска буџетска 
средства за друштвене 

делатности 

50 мил.РСД 
(2021.) 

+30% 
Сл. лист 
општине 

Сечањ 

Број механизама за 
праћење стања животне 

средине 

0 
(2022.) 

1 
Сл. лист 
општине 

Сечањ 

Очекивано трајање живота 
(деца рођена 2018-2020.) 

70,6 – мушка 
75,4 - женска 

71,6 – мушка 
76,4 - женска 

РЗС 
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5.3. Приоритетни циљ развоја 3: Ублажавање тренда депопулације 
Општине 

Општа демографска ситуација на подручју Општине је веома неповољна, па стога 
она спада у групу емиграционих и депопулационих подручја. Сви демографски 
показатељи, комбиновани са постојећом образовном и квалификационом 
структуром указују на озбиљна развојна ограничења. 

Као и на нивоу Републике, и на нивоу Општине се бележи интензиван 
депопулациони тренд. Док је тај тренд на нивоу  Републике, поређењем 2014/2020. 
год. био 7.131.787/6.899.126, (пад броја становника од 3,26%), на нивоу АП 
Војводине 1.901.935/1.840.852 (пад од  3,21%),  на нивоу Општине он је  
12.640/11.444 (пад од чак 9,46%). У ствари, депопулација Општине се бележи више 
деценија уназад. Ова неповољна кретања су до 1991. год. била углавном узрокована 
економским разлозима, којима су се касније прикључили и безбедносни мотиви,  
након увођења ратног стања и каснијих друштвених дешавања, али и појава, међу 
којима су свакако најзначајнији старење становништва и смањење природног 
прираштаја. Док је просечна старост становника за 2014/2020. год. на нивоу 
Републике 42,57/43,42, на нивоу АП Војводине је 42,19/43,09, дотле је на  нивоу 
Општине 44,22/45,03. Слични односи у поређењу са вишим нивоима територијалне 
организованости су по питању природног прираштаја, који је за 2014/2020, год. (на 
1000 становника) на нивоу Републике -4,9/-8,0 , на нивоу АП Војводине -5,1/-7,5  , 
док је на нивоу Општине -11,3/-13,7. Сви наведени показатељи указују на озбиљне 
баријере у одрживом развоју Општине и очиглено је да се они морају третирати на 
адекватан начин.  

Укратко, негативне демографске показатеље треба ублажити у овом планском 
периоду, градећи реалну основу за његово заустављање и евентуално превођење у 
позитивне, а што ће свакако бити условљено и ширим друштвеним, па и глобалним 
кретањима. Из тог разлога је као приоритетни циљ Општине постављен 
Ублажавање тренда депопулације Општине, чијим постизањем ће се допринети  
обезбеђивању физичког и егзистенцијалног опстанка локалне заједнице. За 
постизање овог циља у следећем поглављу су разрађене мере чијом реализацијом  би 
реално требало да се направи позитиван помак у индикаторима посредством којих 
ће се пратити остваривање овако постављеног циља. Из следеће табеле је очигледно 
да ће се мере фокусирати на младе и фертилне брачне парове, затим на задржавање  
млађих грађана, али и на привлачењу младих и образованих људи који ће Општину 
препознати као добро и перспективно место за живот.   
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Табела 5.3: Опис индикатора за приоритетни циљ развоја 3 

Приоритетни циљ 
развоја #3 

Индикатор 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

(2030. год) 

Извор 
провере 

Ублажавање тренда 
депопулације 
Општине 

Број становника 
11.444  
(2020.) 11.100 РЗС 

Просечна старост 
45,03  

(2020.) 
44,03 РЗС 

Природни прираштај 
(на 1000 становника) 

-13,7  
(2020.) 

-9,9 РЗС 

Наменска средства за 
младе брачне парове 

25 мил. РСД 
(2021.) 

+50% Буџет 
Општине 

Механизам за задржавање 
и привлачење младих и 

образованих људи 

1 
(2022.) 

2 
Билтен 

Општине 
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6. ПРЕГЛЕД И ОПИС МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА РАЗВОЈА 

У овом поглављу, како то и његов наслов сугерише, дат је само преглед и краћи опис 
мера којима се предвиђа оставиравање приоритетних циљева. Мере ће се накнадно 
разрадити кроз посебан плански документ - Средњорочни план, а који је Законом 
предвиђен да се донесе за период од три године и који ће омогућити повезивање 
јавних политика са средњорочним оквиром расхода. 

 

6.1. Преглед мера за остваривање приоритетних циљева развоја  

Табела 6.1: Преглед мера за приоритетне циљеве развоја 

Приоритетни циљеви Мере 

Приоритетни циљ 1. 
 
Ефикасније коришћење 
ресурса у пољопривреди, 
лову и рибарству 

Мера 1.1.  
Ефикасније коришћење пољопривредног земљишта 
Мера 1.2 . 
Оснаживање пољопривредних газдинстава 

Мера 1.3. 
Привлачење туриста, спортиста и рекреативаца 

Приоритетни циљ 2. 
 
Подизање стандарда и 
квалитета живота грађана 

Мера 2.1  
Јачање сектора МСПП 

Мера 2.2 
Изградња нове и одржавање постојеће инфраструктуре 

Мера 2.3 
Привлачење инвеститора у области искоришћавања ОИЕ 

Мера 2.4 
Унапређење функционисања организација у друштвеним 
делатностима 

Мера 2.5 
Унапређење услова васпитања и образовања  

Приоритетни циљ 3. 
 
Ублажавање тренда 
депопулације Општине 

Мера 3.1  
Подршка младим брачним паровима 

Мера 3.2  
Успостављање механизама за задржавање и привлачење 
младих и образованих људи 
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6.2. Опис  мера за остваривање приоритетних циљева развоја  

6.2.1. Приоритетни циљ 1: Ефикасније коришћење ресурса у пољопривреди, 
лову и рибарству 

 
Овим Планом развоја предвиђено је да се Ефикасније коришћење ресурса у 
пољопривреди, лову и рибарству, дефинисано као приоритетни циљ 1, оствари 
реализацијом мера описаних у наставку. 

 

 Мера 1.1: Ефикасније коришћење пољопривредног земљишта 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 1: Ефикасније 
коришћење ресурса у пољопривреди, лову и рибарству, треба да истакне значај 
пољопривредног земљишта за Општину. Пољопривредно земљиште, које захвата 
93,01% територије Општине и даље ће се користити за ратарску производњу,  
мањим делом за узгој воћарских и  повртарских култура, а значајно место ће и даље 
заузимати рибарство са рибњацима који се простиру на површини од око 3.500 ha. 
Такође, диверсификација у пољопривредној производњи ће ићи ка повећању удела у 
органској производњи хране. Како је просторним планом и предвиђено, акценат ће 
се ставити на: Комасацију земљишта; Доношење годишњег Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта; Доношење Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Брижљиво 
вођење рачуна о плодосмени; Реконструкцији постојећих и градњи нових заливних 
система, као и подизање објеката противградне заштите и заштитних појасева 
зеленила у сарадњи са државом. 

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру  ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. 
површине и приноси за одређене ратарске културе, лековито биље, површине и 
приноси за узгој пољопривредних култура у заштићеном простору и др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ  

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Министарство пољопривреде 

Процењена вредност: 50.000.000 РСД 
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 Мера 1.2: Оснаживање пољопривредних газдинстава 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 1: Ефикасније 
коришћење ресурса у пољопривреди, лову и рибарству, треба да истакне значај који 
пољопривредна газдинства имају за Општину. У складу са тиме, путем разних 
подстицаја, предузеће се конкретни кораци на развоју малих агробизниса, кроз  
подизање степена техничке и технолошке опремљености пољопривредних 
газдинстава, едукацији њихових власника, организовању огледа и одлазака на 
пољопривредне сајмове и изложбе. Један од фокуса ће бити стварање 
инфраструктурних и других предуслова за складиштење и прераду ратарских, 
воћарских, рибарских и сточарских производа са фокусом на хладњаче и производне 
погоне. Кроз оснаживање пољопривредних газдинстава ће се настојати да се да 
подстицај за повећање сточног фонда у Општини, а нарочито онима који се оспособе 
за производњу енергије за сосптвене потребе, из одрживих извора, као и онима које 
спадају у тзв. производно туристичке фарме (етно фарме) на којима би се подигли и 
туристички рибњаци.  

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. величина 
складишног простора за различите пољопривредне културе, број грла крупније 
стоке по газдинству и др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ  

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Министарство пољопривреде 

Процењена вредност: 50.000.000 РСД 
 

 

 Мера 1.3: Привлачење туриста, спортиста и рекреативаца 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 1: Ефикасније 
коришћење ресурса у пољопривреди, лову и рибарству, треба да постави 
препознатљив и аутентичан правац у развоју туризма. Како је Просторним планом и 
дефинисано, фокус ће се ставити на: пошумљавању непродуктивног земљишта у 
циљу формирања станишта за дивљач (сарадња општинских и државних 
институција); Изградња ловно техничких објеката; Изградња, уређење и опремање 
туристичких локалитета уз очување пејзажно-амбијенталне и еколошке вредности 
(нпр. Комплекс спортско-рекреативне зоне); Изградња дела недостајућих 
смештајних капацитета; Јачање постојећих и формирање нових агенција за ловни 
туризам; Израда Програма уређења ловишта; Изградња спортско-рекреативних 
рибњака; Опремање ловачких домова у складу са захтевима ловаца, као и постојећих 
туристичко-угоститељских капацитета новим туристичким садржајем у циљу 
комплетнијих услуга туристима, посебно ловцима из иностранства. Поред тога, 
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додатно ће се пажња посветити повећању бројности и структуре дивљачи, очувању 
ретких и угрожених врста, уређењу ловних и риболовних подручја, промоцији и 
организованом доласку ловаца и риболоваца из земље и иносранства, чиме ће се 
богата ловна и риболовна подручја ставити у функцију развоја туризма. 

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. број 
категоризованих и некатегоризованих лежајева, број организованих туристичких 
и/или спортских група на боравку и др.). 

Одговорни субјекат: Туристичка организација општине Сечањ и  
Општина Сечањ 

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Развојна агенција Србије, Ресорно 
министартсво туризма 

Процењена вредност: 300.000.000 РСД 
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6.2.2. Приоритетни циљ 2: Подизање стандарда и квалитета живота грађана 
 

Овим Планом развоја предвиђено је да се Подизање стандарда и квалитета 
живота грађана, дефинисан као приоритетни циљ 2, оствари реализацијом мера 
описаних у наставку. 

 

 Мера 2.1: Јачање сектора МСПП 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 2: Подизање 
стандарда и квалитета живота грађана, треба да подстакне предузетничке 
склоности грађана Општине. У том смислу, акценат ће се ставити на едукацију, 
информисање и промоцију постојећих и будућих предузетника, а нарочито код 
млађе популације. Као пожељни сектори у којима се види развој МСПП су они који се 
наслањају на пољопривреду као сировинску базу за прераду у прехрамбене 
производе, али и све оне предузетничке иницијативе које би ставиле у функцију 
неискоришћене  изворе ОИЕ. У оквиру ове мере посебна пажња ће се посветити и 
тзв. женском предузетништву, као окосници сеоског домаћинства. Такође, пружиће 
се подршка при новом запошљавању, јавном и волонтерском раду, као и развоју и 
опремању радних зона у којима ће се сместити МСПП прерађивачких капацитета за 
сировине из пољопривреде и рибарства.  

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. број 
новооснованих „женских“ МСПП, број МСПП уопште  и др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ  

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Развојна агенција Србије, 
Национална служба за запошљавање 

Процењена вредност: 10.000.000 РСД 
 

 

 Мера 2.2: Изградња нове и одржавање постојеће инфраструктуре 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 2: Подизање 
стандарда и квалитета живота грађана, треба да апострофира бригу локалне 
самоуправе о инфраструктурним предусловима за пристојан живот својих грађана. 
Просторним планом Општине дефинисани су најзначанији инфраструктурни 
захвати, као што су: а) Саобраћајна инфраструктура (Реконструкција постојећих и 
изградња планираних општинских путева (Реконструкција постојећег локалног пута 
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Јарковац-Банатска Дубица), Рехабилитација уличних саобраћајница у насељеним 
местима Бока, Крајишник, Сечањ, Конак, Неузина, Банатска Дубица и Шурјан, 
Изградња бицикластичке стазе на релацији Сечањ-Јаша Томић- државна граница са 
Румунијом); б) Водопривредна инфраструктура (Систематско одржавање 
одбрамбених насипа у оквиру пројектованих параметара, док у брањеном подручју 
следи допуна постојећих система за одводњавање;  Реконструкција постојеће мреже 
мелиоративних канала, на најугроженијим деловима територије и њено 
оспособљавање за двојну функцију, односно и за наводњавање пољопривредних 
површина); в) Заштита животне средине (Изградња трансфер станице са 
рециклажним двориштем на територији Општине, Израда техничке документације и 
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода за сва насеља у Општини са 
изузетком Бусења,  Израда техничке документације и санација и рекултивација свих 
деградираних простора, Израда локалног регистра извора загађивања животне 
средине, адекватно управљање свим врстама отпада и др.). У оквиру ове мере 
предвиђено је и одржавање постојеће инфраструктуре, у маниру „доброг домаћина” 
(нарочито у делу „урбане инфраструктуре” ). 

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. km 
изграђених и реконструисаних путева, дужина новоизграђених пешачких стаза, број 
уређених паркинг места, површина под зеленим површинама (вртови, паркови), 
параметри уличног осветљења, отворене/затворене пијаце и др.). 

Одговорни субјекат: ЈКП Сечањ и Општина Сечањ 

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Влада АПВ, донатори 

Процењена вредност: 600.000.000 РСД 
 

 

 Мера 2.3: Привлачење инвеститора у области искоришћавања ОИЕ 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 2: Подизање 
стандарда и квалитета живота грађана, треба да истакне значај осталих природних 
ресурса који се налазе на територији општине, подразумевајући, пре свега, 
потенцијале који се крију у обновљивим изворима енергије, као што су: биомаса, 
биогас, сунчева енергија, енергија ветра и у мањем обиму геотермална енергија.  

У овом планском периоду, Општина ће у оквиру ове мере радити на: 

 Промоцији својих потенцијала у сфери ОИЕ, 
 Увођењу различитих подстицаја за инвеститоре,  
 Изградњи партнерских односа са инвеститорима, кроз конкретну сарадњу на 

реализацији инвестиције (припрема документације, прибављање разних 
дозвола, мишљења и др.). 
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Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. 
произведена топлота из ОИЕ, произведена електрична енергија из ОИЕ, и др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ  

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Ресорно министарство 
енергетике, Развојна агенција Србије 

Процењена вредност: 10.000.000 РСД 
 

 

 Мера 2.4: Унапређење функционисања организација у друштвеним 
делатностима 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 2: Подизање 
стандарда и квалитета живота грађана, треба да допринесе стабилнијем, 
садржајнијем и духовно богатијем животу грађана Општине, преко организација 
друштвених делатности у којима локална самоуправа има надлежности 
(Предшколска установа „Полетарац”, Центар за социјални рад, Образовно културни 
центар,  Библиотека „Јован Дучић“, Културно просветна заједница општине Сечањ, 
Спортски савез општине Сечањ, Дом здравља), а на основу развијених програма рада 
усклађених са развојним опредељењима Општине. Иницијативе које проистекну из 
различитих удружења грађана ће бити подржане у складу са ширим развојним 
опредељењима из овог документа. Активности ће поред подршке програмима 
организација бити усмерене и на подизању инфраструктрних и техничких услова  
функционисања (нпр. изградња Геронтолошког центра, завршетак спортске хале у 
Сечњу и др.).  

Поред свега наведеног Општина ће у складу са својим могућностима доприностити 
подизању квалитета здравствених услуга кроз унапређење техничке опремљености 
здравствених установа, као и  ангажман недостајућих здравствених радника по 
уговору. 

Уз основне индикаторе на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се разрадити и 
посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. број манифестација 
посвећених промоцији мултикултуралности, број посетилаца на тим 
манифестацијама, број корисника разних облика социјалне помоћи, опредељена 
наменска буџетска средтсва за социјалну помоћ и др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ 

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Влада АПВ, донатори 

Процењена вредност: 100.000.000 РСД 
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 Мера 2.5: Унапређење услова васпитања и образовања  

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 2: Подизање 
стандарда и квалитета живота грађана, треба да искаже спремност Општине за 
бригу о млађој популацији у њиховом стасању и припреми за свет рада. У оквиру ове 
мере фокус ће бити усмерен на адаптацију и опремање објеката у оквиру ПУ 
Полетарац, постојећих основних и средње школе у Сечњу.  

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. број 
адаптираних/реконструисаних објеката, врста и количина набављене опреме и др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ 

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Влада АПВ, донатори 

Процењена вредност: 120.000.000 РСД 
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6.2.3. Приоритетни циљ 3: Ублажавање негативних демографских трендова 
 

Овим Планом развоја предвиђено је да се Ублажавање тренда депопулације 
Општине, дефинисан као приоритетни циљ 3, оствари реализацијом мера описаних 
у наставку. 

 

 Мера 3.1: Подршка младим брачним паровима 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 3: Ублажавање 
негативних демографских трендова, треба да допринесе уклањању препрека за 
започињање заједничког живота младих људи, у настојању да се нова породица 
прошири. У ранијем периоду већ су постојале различите иницијативе које су 
решавале  ову проблематику, као што су: 

 Подршка за рођење деце у породици. 
 Спровођење мера комисије за популациону политику. 

 
У овом планском периоду, фокус ће и даље бити на подршци у стварању 
инфраструктурних предуслова за почетак новог заједничког живота младих, као и 
на повећање подстицаја за рођење деце у породици. 

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. 
издвојена буџетска средства по брачном пару и по броју деце, број нових бракова, 
број разведених бракова и  др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ 

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Влада АПВ, донатори 

Процењена вредност: 50.000.000 РСД 

 

 

 Мера 3.2: Успостављање механизама за задржавање и привлачење 
младих и образованих људи 

Овако дефинисана мера у оквиру постављеног приоритетног циља 3: Ублажавање 
негативних демографских трендова, треба да допринесе повећању атрактивности 
Општине као места за живот својих младих и образованих, уз амбицију за 
привлачењем исте категорије грађанства из других средина. У оквиру ове мере, 
пажња ће се усмерити на: креирање подстицаја/стипендија за студенте са 
територије Општине, успостављање летње стручне праксе за студенте са територије 
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Општине уз демонстрацију принципа – отворене локалне самоуправе, 
идентификацију дефицитарних занимања и подршка за младе и образоване који би 
се населили у Општини и др. 

Поред основних индикатора на нивоу приоритетног циља, за ову меру ће се 
разрадити и посебни индикатори, о којима ће Општина водити бригу (нпр. 
издвојена буџетска средства за стипендирање студената, број додељених 
стипендија, број нових резидената на територији општине и др.). 

Одговорни субјекат: Општина Сечањ 

Временски рок за реализацију: до 2030. год. 

Извори финансирања: Општина Сечањ, Влада АПВ, донатори 

Процењена вредност: 80.000.000 РСД 
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7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА И НАЧИН ПРАЋЕЊА 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА РАЗВОЈА 

Полазна основа за начин спровођења и начин праћења спровођења овог Плана 
развоја су идентификовани институционални оквир и постављени приоритетни 
циљеви и мере са њиховим индикаторима.  

 

7.1. Спровођење и праћење спровођења Плана развоја  

Институционални оквир у којем ће се дефинисати начин спровођења и начин 
праћења спровођења Плана развоја, у основи се састоји од: 

 Скупштине општине Сечањ 
 Општинског већа 
 Координациони тим за спровођење и праћење спровођења Плана развоја 
 Лица са посебним задужењима 

 
Скупштина општине Сечањ је, на основу својих овлашћења, најпре донела одлуку о 
изради Плана развоја општине Сечањ за период 2022-2030. год. и у складу са њима је 
донела одлуку и о прихватању коначног текста истог. Узимајући ово у обзир, у 
надлежности Скупштине ће бити и евентуална одлука о ревизији Плана развоја, а у 
складу са будућим извештајима и предлозима Општинског већа.  

Општинско веће, на челу са Председником општине Сечањ ће на основу будућих 
предлога извештаја о учинцима спровођења Плана развоја, разматрати динамику и 
ефекте мера дефинисаних у овом документу. На основу тога ће се доносити предлог 
за евентуалну корекцију, односно ревизију Плана развоја, који ће разматрати 
Скупштина општине. Општинско веће ће за спровођење и праћење спровођења 
Плана развоја именовати координациони тим, из реда запослених у Општини. Поред 
Кооринатора, Општинско веће,  за потребе спровођења и праћења спровођења Плана 
развоја, може именовати и друга лица са посебним задацима. 

Координациони тим за спровођење и праћење спровођења Плана развоја ће 
перманентно водити бригу о спровођењу Плана развоја и пратити његово 
спровођење, нарочито на нивоу постављених индикатора. У складу са овим, 
припремаће годишње предлоге извештаја о учинцима спровођења Плана развоја, у 
којима ће између осталог и  давати конкретне предлоге за остваривање 
постављених циљева у овом документу.  

У складу са обимом задужења Координационог тима, Општинско веће може 
именовати и друга лица са посебним задацима на спровођењу и праћењу 
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спровођења Плана развоја. Ова лица ће бити ангажована на задацима у вези са 
постављеним индикаторима, као и у вези са осталим параметрима дефинисаним у 
овом документу.  

Оквирни план спровођења овог Плана развоја  приказан  је по годинама, за период 
од 2022. до 2030. године, и дат је посредством следеће табеле. 

Табела 7.1: Оквирни план спровођења Плана развоја 

Година Активност(и) Одговорност 

2022. 

 Усвајање Плана развоја 
 Реализација мера  
 Годишњи извештај о спровођењу Плана 

развоја 

 Скупштина општине 
 Одговорни субјекат 
 Координациони тим, 

Општинско веће 

2023. 
 Реализација мера  
 Годишњи извештај о спровођењу Плана 

развоја  

 Одговорни субјекат 
 Координациони тим, 

Општинско веће 

2024. 
 Реализација мера  
 Годишњи извештај о спровођењу Плана 

развоја  

 Одговорни субјекат 
 Координациони тим, 

Општинско веће 

2025. 

 Реализација мера  
 Утврђен Предлог извештаја о учинцима 

спровођења Плана развоја 
 Ажурирање индикатора (опционо) 
 Доношење одлуке о ревизији Плана 

развоја (опционо) 

 Одговорни субјекат 
 Координациони тим, 

Општинско веће 
 Општинско веће 
 Скупштина општине 

2026. 

 Ревизија плана развоја (опционо) 
 Реализација мера  
 Годишњи извештај о спровођењу Плана 

развоја 

 Координациони тим, 
 Одговорни субјекат 
 Координациони тим, 

Општинско веће 

2027. 
 Реализација мера  
 Годишњи извештај о спровођењу Плана 

развоја 

 Одговорни субјекат 
 Координациони тим, 

Општинско веће  

2028. 

 Реализација мера  
 Утврђен Предлог извештаја о учинцима 

спровођења Плана развоја 
 Ажурирање индикатора (опционо) 
 Доношење одлуке о ревизији Плана 

развоја (опционо) 

 Одговорни субјекат 
 Координациони тим, 

Општинско веће 
 Општинско веће 
 Скупштина општине 

2029 

 Ревизија плана развоја (опционо) 
 Реализација мера  
 Годишњи извештај о спровођењу Плана 

развоја 

 Координациони тим, 
Одговорни субјекат 

 Координациони тим, 
Општинско веће 

2030. 

 Реализација мера  
 Усвојен финални извештај о 

спроведеном Плану развоја 
 Покретање поступка за израду новог 

развојног плана 

 Одговорни субјекат 
 Скупштина општине 
 Скупштина општине 
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Због динамичног развоја окружења, могуће је да у току спровођења Плана развоја, 
дође до већих одступања појединих фактора на бази којих су се вршиле оцене, 
процене и предвиђања. Због ове чињениице предвиђене су спољне оцене 
успешности спровођења, у 2025. и 2028. години (mid-term external evaluation), на 
основу чијих резултата ће бити предузете потребне корективне мере.  

Дефинисани параметри у овом Плану развоја (визија, приоритетни циљеви, мере и 
индикатори) ће бити основа за израду средњорочних планова, као и докумената 
јавних политика које ће Општина израдити у наредном периоду. 

Најзначајнији финансијски извори за спровођење стратегије су: буџет Општине, 
буџет АП Војводине, буџет Републике Србије, ЕУ фондови, билатерални донатори, 
као и међународне финансијске институције, а све у  складу са буџетским 
ограничењима. 

Као највећи ризик за спровођење овог Плана развоја идентификован је недостатак 
сопствених финансијских средстава. Предвиђено је да се овај ризик ублажи што 
већим коришћењем донаторских средстава. Поред недостатка финансијских 
средстава, идентификовани су и ризици попут губитка одређених надлежности 
Општине, прописане неким евентуалним будућим правним актима, затим 
недовољна стручност и координација међу актерима укљученим у спровођење 
Плана развоја, те утицај екстерних фактора попут пролонгирања постојеће или 
избијање неке нове пандемије, али и економске кризе изазване растом цена 
енергената, као и последичном инфлацијом, због сукоба на истоку Европе. 

 
 

7.2. Извештавање о постигнутим резултатима и начину њихове 
верификације   

Сваки плански документ подразумева његово адекватно праћење и вредновање 
постигнутих резултата. Ово се документује у посебним извештајима који ће се 
израђивати и усвајати у току планског периода.  

Да би се овај План развоја могао адекватно пратити, неопходно је било поставити 
сет индикатора (показатеља) за сваки приоритетни циљ, на основу којих ће се 
мерити успешност спровођења дефинисаних мера у оквиру сваког приоритетног 
циља. Сви наведени показатељи имају постављене две вредности, и то почетну (за 
временски последњи доступан податак) и циљану, односно жељену вредност која се 
жели остварити реализацијом мера дефинисаним за сваки приоритетни циљ 
посебно. Накнадним поређењем почетне и остварене вредности доћи ће се до 
закључка да ли, и у ком интензитету, предложене мере доприносе „поправљању“ 
конкретног показатеља. Уколико је очитана вредност неког од показатеља у 
референтној години далеко испод циљне вредности, односно уколико је очигледно 
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да се не може достићи у планском периоду, Општина ће одлучити да ли је довољно 
да се изврши његово ажурирање или је сврсисходније извршити ревизију 
целокупног Плана развоја.  

Сви извештаји у вези спровођења и вредновања спровођења Плана развоја ће бити 
са фокусом на постављеним индикаторима, као и на финансијским средствима 
неопходним за реализацију прописаних мера. 

У основи се разликују два извештаја који ће се припремати и разматрати у процесу 
праћења и вредновања праћења овог документа, и то су: Годишњи извештај о 
спровођењу Плана развоја и Извештај о учинцима спровођења Плана развоја. 
Годишњи извештај о спровођењу Плана развоја припрема се у поступку 
прописаном за израду извештаја о спровођењу средњорочног плана и објављује се 
на интернет страници Општине. Извештај о учинцима спровођења Плана развоја 
утврђује Општинско веће, истеком сваке треће календарске године, који се подноси 
Скупштини општине на усвајање, најкасније у року од шест месеци од истека тог 
рока и такође се објављује на интернет страници Општине. 

 

 

 

*** 

 

Укупно предвиђена финансијска средства за реализацију мера из овог Плана развоја 
су грубо процењена на 1,37 млд. РСД, односно на 11,417 мил. ЕУР. 
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ПРИЛОГ: Лична карта локалне заједнице 

О п ш т и н а 
С   Е   Ч   А   Њ 

 
Општина Сечањ се налази у АП Војводини и једна је од 5 локалних самоуправа средњобанатског округа. 
Општина Сечањ се простире на површини од 523 km2 и обухвата 11 насељених места. Захвата територију 
Средњег Баната у поречју Бегеја, Тамиша и Брзаве. На северу се граничи са општином Житиште, на 
северозападу са градом Зрењанином, на југу са општинама Ковачица и Алибунар, на југоистоку са 
општином Пландиште. Источну границу општине чини државна граница према Румунији.   
Адреса општине:  Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ 
Телефон: 023/3150-710,  

Електронска пошта:  sosecanj@beotel.net; sosecanj@ptt.rs    
Веб адреса:  www.secanj.ls.gov.rs 

Популација  
(попис из 2011. год.): 

Број становника Национални састав Насељена места 

13.325 

Срби  око 69,31%, Мађари око 
12,75%, Роми око 5,38%, 

Румуни око 4,27% и остали око 
8,29%  

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

Процењен број 
становника 
(последњи податак) 

11.444 
(2020. год.) 

Буџет општине  
(у 106РСД): 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

504 569 625 509 803 

Величина општине: 
Територија Густина насељености 

523 km2 22 становника/km2 

Важећа 
стратешка/планска 
документа: 

1. Просторни план општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр. 8/2013) 
2. План јавног здравља општине Сечањ 2021-2026. 
3. Стратегија руралног развоја општине Сечањ 2022.-2025. Године 
4. Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Сечањ 2020-

2025. 
5. Локални акциони план за унапређење положаја рома 2020-2024. 

Инфраструктура: 

Територија општине испресецана је са 5 регионалних путних праваца: Р-123 Крајишник-
Сутјеска, Р-123/2 Крајишник-Јаша Томић, Р-123/3 Неузина-Сечањ, Р-123/5 Јаша Томић-
Сечањ и Р-123/5а Јаша Томић- државна граница са Румунијом. Општински центар насеље 
Сечањ удаљен је од Београда 89 km, од Новог Сада 84 km, од Вршца 60 km, од Зрењанина 
33 km, од румунске границе 12 km, а од најближег румунског града Темишвара 65 km. 
Најкраћи пут из Темишвара према Београду и Новом Саду управо води преко територије 
општине Сечањ, односно преко граничног прелаза у Јаши Томић.  

Најзначајнији 
пројекти из 
претходног планског 
периода: 

Назив Оквирна 
вредност Извори финансирања 

1. Развој туризма општине Сечањ кроз 
унапређење туристичког садржаја 
(Реконстукција и опремање ловачког 
дома у Сечњу) 

4,5 мил РСД 
Министарство трговине, 
туризма и 
телекомуникација; ТООС 

2. Заједничка подршка на животном путу 
у прекограничном подручју (Стварање 
услова за живот у трећем добу) 

136.000 ЕУР 
ЕУ Програм прекограничне 
сарадње Румунија – Србија 
(ИНТЕРРЕГ-ИПА) 

3. Санација водоводне мреже у 
насељеним местима општине Сечањ 128,6 мил. РСД Влада АПВ и ЛС 

4. Замена постојећих светиљки и јавне 
расвете штедљивим ЛЕД светиљкама 170 мил. РСД Петрол ДОО, Београд и ЛС 

Братске 
општине/градови: 

Фењ, Румунија; Азов, Русија; Чонград, Мађарска 
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Израду овог документа суфинансирао је Покрајински секретаријат за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине 

 


