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Поздрaвна реч председника општине Апатин 
 

   
 

           Поштовани житељи општине Апатин, 
 

Општина Апатин је крајем 2014. године приступила предвиђеној ревизији документа „Стратегија 
одрживог развоја општине Апатин 2009-2019. године“ који смо усвојили пре пет година, с тим да смо 
сада израдили стратешки план развоја за период до 2020. године у складу са препоруком националних и 
регионалних нивоа власти. Истовремено, желели смо искористити прилику да побољшамо постављена 
усмерења будућег развоја и да побољшамо квалитет живота становника општине Апатин. Овим 
документом желимо да се још успешније примењују дефинисани приоритети и циљеви стратешког 
развоја наше локалне заједнице јер је уочена потреба интегралног и  систематизованог планирања и 
управљања смерницама будућег развоја.  

Свакако да је најважнији циљ општине Апатин да се у наредних пет година још снажније покрене 
економски развој и свеукупни напредак заједнице, који желимо да се заснива на пуном коришћењу 
расположивих потенцијала и ресурса уз очување животне средине и даља улагања у њу. Желимо да се 
отворе нова радна места за наше житеље у граду и на селима, кроз развој конкурентне и извозно 
оријентисане привреде и предузетништва као и наставак унапређивања туристичке понуде, уз 
употребу створених капацитета у јавној инфарструктури и развоју пратећих инфраструктурних 
садржаја. Поред конкурентног социо-економског развоја, очувања животне средине и улагања у 
инфраструктуру и обновљиве изворе енергије, Општина Апатин је одлучна у намери да буде још 
ефикаснија у погледу пружања разноврсног сета услуга који за циљ има унапређење урбаног и руралног 
амбијента за живот и рад у нашој општини. 

Овом приликом желим да изразим захвалност свима који су дали допринос у важним смерницама за 
овај стратешки документ, члановима секторских радних тимова и свим представницима релевантних 
институција као и члановима Комисије за израду и имплементацију Стратегије. Да би се овај документ 
у пуној мери користио и стратешки план постао остварив, потребно је и даље ангажовање свих 
заинтересованих страна у овом процесу. Само кроз здрав партнерски однос нашу локалну заједницу 
можемо учинити узорним местом за живот и све стратешке циљеве развоја заједнице континуирано 
спроводити у дело. Општина Апатин ће и даље на томе радити посвећено и одговорно. Наша су 
очекивања у локалној самоуправи да ће до октобра 2015. године бити завршен нацрт документа 
Стратегије и да ће га до новембра ове године усвојити Скупштина Општине Апатин.  

Желим истаћи да се неки од приоритетних пројеката Општине Апатин налазе међу одабраним 
пројектима општина и градова у усвојеном регионалном документу „Програм развоја АП Војводине 
2014-2020“. Искрено се надамо очекиваним резултатима и одлучни смо у намери да усвајањем и 
спровођењем Стратегије, до 2020. године обезбедимо и свим осталим значајним пројектима локалне 
самоуправе успешно заговарање за њихово финансирање државним средствима као и средствима из 
предприступних фондова Европске уније и других донатора у Републици Србији. 

 
С поштовањем, 

Председник општине Апатин 
 
 

Др Живорад Смиљанић 
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Једна од дефиниција појма „одржива заједница“ односи се на локалну заједницу која има потребу да 
артикулисано трага за начинима који ће јој омогућити да одржава и додатно унапређује економске, еколошке и 
друштвене карактеристике на подручју где чланови заједнице могу наставити да воде здрав, продуктиван и угодан 
живот. У овом контексту, документ „Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015-2020. године са 
Акционим планом реализације“ (у даљем тексту: Стратегија) је општи стратешки план развоја који се односи на 
одрживи развој живота, рада и функционисања локалних заједница на територији општине Апатин.  

У складу са законским овлашћењима и обавезама као и национално постављеним принципима стратешког 
планирања, Општина Апатин је своје кључне стратешке циљеве дефинисала у документу „Стратегија одрживог 
развоја општине Апатин 2009-2019. године“ који је Скупштина општине Апатин усвојила у децембру 2009. године. 
Након навршених пет година имплементације планирано је да се крајем 2014. године спроведе процес ревидирања 
овог стратешког документа. Истовремено, Влада АП Војводине усвојила је у новембру 2014. године нацрт регионалног 
развојног документа „Стратегија развоја АП Војводине 2014.-2020. са акционим планом“. У покрајинској 
администрацији истакнуто је да је у наредном кораку веома важно да сви градови и све општине јасно дефинишу и 
одреде своје планове развоја, јер је то процес важан и за европске интеграције Републике Србије. Да би се изградио 
стабилан систем, конкретна препорука је била да се на локалном нивоу изврши усклађивање локалних стратешких 
планова са програмским документима региона и државе, који су у складу са новим буџетским периодом Европске 
уније 2014-2020. Да би се стекли и други неопходни предуслови за израду ревидираног стратешког документа, 
Скупштина Општине Апатин је на на својој 21. седници дана 26.02.2015. године донела Одлуку о приступању изради 
нове Стратегије. Овом Одлуком истовремено је формиран Партнерски форум кроз именовање чланова секторских 
радних тимова за израду Стратегије, који је обезбедио широко учешће стручне јавности и других заинтересованих 
учесника у процесу. Одлуком је именован координатор целокупног процеса и формирана је Комисија за израду и 
имплементацију Стратегије задужена за интеграцију Стратегије и локалних планова развоја, са одговорношћу за 
спровођење мониторинга и евалуације Стратегије у периоду до 2020. године. 

Израда ревидирања стратешког документа финансирана је из буџета АП Војводине и буџета Општине Апатин по 
основу јавног позива Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, кроз 
спровођење аплицираног пројекта: „Ревизија постојеће и усвајаење нове стратегије одрживог развоја општине 
Апатин за период 2015-2020. године уз имплементацију софтвера за управљање пројектима“. Припремом и 
активностима овог пројекта координирао је Одсек за локални економски развој општине Општинске управе општине 
Апатин. Пројекат је обезбедио системски приступ интегралном планирању општинског развоја а омогућиће праћење 
и укупног регионалног развоја на покрајинском и националном нивоу. У припреми Стратегије обезбеђена је подршка 
референтне партнерске организације „Кластер транспорта и логистике Војводине“ из Апатина која је са посебном 
пажњом учествовала у делу који сагледава и планира стартешки развој инфраструктуре, урбанизма, комуналне 
делатности и заштите животне средине.  

Након усвајања нове Стратегије локална самоуправа ће и даље имати кључну улогу у њеној имплементацији, на 
нивоу пројеката локалног социо-економског развоја као и надзору њиховог спровођења. Имплементација Стратегије 
базирана је на комбинацији акционог плана, организационе структуре и укључивања заинтересованих актера и 
вршиће се посредством реализације приоритетних локалних пројеката социо-економског развоја.  

За потребе праћења реализације Стратегије користиће се униформни веб сервис „My Project“ - систем за 
управљање и праћење пројеката, који је развијен коришћењем најновијих интернет и веб технологија. Сервис 
локалне самоправе „My Project“ који треба да омогући ефикасно и брзо управљање пројектима како би аплицирање 
за финансијска средства, праћење реализације пројеката и представљање пројеката потенцијалним донаторима било 
што једноставније и квалитетније. Овакву услугу софтвера има више јединица локалних самоуправа са простора АП 
Војводине и на овај начин обезбедиће се компатибилност са већ уведеним функционалним решењима праћења 
степена реализације стратешких докумената на регионалном нивоу. 
 
 

Одсек за локални економски развој општине 
  Општинске управе Општине Апатин 
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ПОГЛАВЉЕ А: УВОД 
 
Циљ Стратегије је да доведе у равнотежу три кључна фактора, односно три стуба одрживог развоја: одрживог 
економског раста и привредног и технолошког развоја, одрживог развоја друштва на бази социјалне равнотеже, 
заштите животне средине уз рационално располагање природним ресурсима, обједињујући их у синергијску 
целину подржану одговарајућим институционалним оквиром.  
 
 
А.1. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА  
 
Стратешко планирање на нивоу локалне самопураве подразумева координисане активности свих нивоа власти, 
укљученост свих заинтересованих страна и повезивање плана са годишњим и вишегодишњим буџетским 
планирањем локалне самоуправе.  

Доношењем Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), локалне самуправе су добиле већу 
аутономију у погледу планирања локалног развоја, те им је отворена могућност да доносе и спроводе планове и 
пројекте који одговарају локалним потребама и могућностима.  

У току рада на изради Стратегије коришћена је униформна методологија1 коју је препоручио Покрајински 
секретаријат за међуопштинску сарадњу и локалну самоуправу у оквиру свог Програма подршке локалним 
самоуправама, у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког планирања.2 Ова методологија израде 
Стратегије почива на кључним принципима одрживог планирања развоја локалне заједнице који су следећи: 

• Фокус на људима  
- ефективно и ефикасно искоришћавање људских капацитета; 
- побољшање животног стандарда; 

• Сагласност о дугорочној визији 
- дугорочна визија са јасним временским оквиром са којом су све заинтересоване стране сагласне; 

• Свеобухватност и интегрисаност  
- интегрише социјалне, економске и еколошке циљеве; 

• Усаглашеност са јасним буџетским принципима 
- интегрисани буџетски механизми као и сви други начини финансирања (претприступни фондови, 

билатералне донације, јавно-приватна партнерства и сл.); 
• Свеобухватна и поуздана аналитичка основа 

- свеобухватне анализама тренутне ситуације и 
- пројекције будућих трендова и ризика; 

• Посвећеност надлежних институција и органа 
- политичка подршка, 
- партнерство јавног, приватног и цивилног сектора; 

• Развој постојећих механизама 
- координисаност између националних, регионалних и локалних механизама и процедура и идентификација 

потенцијалних ризика; 
- свеобухватност, комплементарност и повезаност између различитих политика и оквира за планирање; 
- дефинисаност овлашћења и односа између главних учесника у стратешком процесу; 

• Повезаност националног и локалног нивоа власти 
- интеракција између националног, регионалног и локалног нивоа; 

• Развој и унапређење постојећих капацитета 
- процењивање политичких, институционалних, људских, научних и финансијских расположивих капацитета и 

начина за њихово унапређење. 
Дефинисане фазе и кораци у развоју стратешког документа обухватили су 3 фазе: 

1„Методологија израде стратешког плана локалног економског развоја АП Војводине“ 
2Програмом се предвиђа да све општине и градови морају да имају израђене стратешке планове развоја за период до 2020. године 
који одговара буџетском периоду Европске уније, да имају оперативне Канцеларије за локални развој и развијен систем „48 сати“. 
Испуњавање ових критеријума постао је услов за конкурисање за средства код овог секретаријата. Применом ове методологије 
обезбеђена је компатибилност Страетгије са другим стратешким документима локалних самоуправа на нивоу АП Војводине чиме 
ће се обезбедити праћење укупног регионалног развоја на покрајинском и националном нивоу путем анализе и праћења социо-
економских индикатора. 
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1. Припрема и процес планирања:  
-Припремне активности неопходне за спровођење процеса стратешког планирања; 

 -Анализа тренутне ситуације у локалној заједнице (анализа ресурса и SWOT); 
2. Израда стратегије:  

- Формулисање стратегије (визија, приоритети, циљеви); 
- Акционо планирање (пројектни предлози); 

3. Имплементација, мониторинг и евалуација: 
- Дефинисање структура и процедура за имплементацију Стратегије; 
- Дефинисање процеса мониторинга и евалуације. 

 
Слика 1. Фазе и кораци у развоју стратешког документа 
 

 
 
 
 
А.2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Полазна основа израде Стратегије била је да се унапреди концепт одрживог развоја који складно повезује све три 
компоненте – економску, социјалну и питања животне средине.  

Формирано је 6 радних група чији су састав чинили представници релевантних институција и организација на 
локалу и које су одражавале структуру одрживог развоја у виду три компоненте одрживог развоја – економија 
заснована на знању, социјална питања и животна средина. Процес израде Стратегије је од почетка до завршетка 
процеса стратешког планирања био отворен и видљив за све заинтересоване стране.  

Тим за израду Стратегије дефинисао је индикаторе који приказују постојеће стање одрживог развоја у општини 
Апатин, путем којих ће се даље мерити успешност реализације Стратегије. У питању су познати и уобичајени 
индикатори, одабрани због своје доступности и могућности поређења на републичком и на нижим нивоима 
(покрајински и окружни). 

Урађена је анализа предходне Стратегије рађене за период 2009-2019. године која је дала важне смернице у 
даљем току процеса. Разматрањем су обухваћена сва четири приоритета развоја из предходног документа Стратегије: 
I Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад (УРБАНИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ), II Развој људских ресурса 
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(ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ), III Одрживи привредни раст (ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ) и IV Развој институционалне инфраструктуре 
(ДОБРА УПРАВА). Ови основни развојни приоритети били су полазиште за избор 9 кључних сектора, са припадајућим 
тематским областима секторског развоја: 

1. ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ; 
2. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ; 
3. ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА; 
4. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ; 
5. ТУРИЗАМ; 
6. ОБРАЗОВАЊЕ; 
7. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СТАНОВНИШТВА; 
8. ЗДРАВСТВСТВО; 
9. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. 

Стратешко планирање будућег развоја наше локалне заједнице објединило је активно учешће грађана, локалне 
власти, привредних и других заинтересованих учесника у намери да их усмери ка реализацији постављених циљева 
бржег развоја општине. Након одржаних састанака радних тимова и уз учешћа више од 100 учесника у изради 
Стратегије, на бази анализе стања, потреба и ресурса, дефинисани су развојни приоритети одабраних области развоја.  

Стратешки правци и циљеви развоја општине Апатин у периоду 2015-2020. године прецизно су затим разрађени 
кроз матрицу стратешких праваца/ приоритета, мера и активности. Изведени су за сваку кључну област развоја на 
основу социо-економске анализе и приоритета и мера предлога. У циљевима, програмима и активностима за 
спровођење приоритета, мера и активности, Стратегија у себи подразумева регионални и национални приступ у 
решавању одређених проблема где се подразумева већ утврђен и изражен развојни интерес суседних локалних 
самоуправа, АП Војводине као и Републике Србије. Том приликом уважавали су се примарни циљеви одрживости 
садржани у стратешким плановима виших нивоа: 

Привредни развој: Постизање благостања кроз оптималну и ефикасну употребу ресурса, развој привредних 
грана које имају потенцијале за раст и развој, побољшање конкурентности и показатеља нивоа привредне 
развијености. 

Друштвена једнакост: Унапређена веза између природе и благостања људи, повећање богатства, побољшање 
приступа основном здравственом и образовном систему, испуњавање минимума стандарда безбедности и 
поштовање људских права. 

Заштита животне средине: Очување екосистема, одржавање и повећање базе физичких и биолошких ресурса. 
Циљеви одрживог локалног развоја заједнице који ће спровођењем истих довести до постизања ефектности 

Стратегије, постављени су принципом од општег ка посебном - увек је прво формулисан општи циљ а потом је 
одабран специфични, конкретан циљ из кога произилазе директни резултати. Општи циљ покрива дуги рок 
постизања (5 година и више) док су специфични циљеви дефинисани у дугом и средњем року (за период 2015-2018. 
године). 
 

  Структура документа 
 
Применом наведене методологије, документ Стратегије садржи анализу тренутног стања и предлаже начине за 
решавање проблема са којима се локална самоуправа суочава те предвиђа кретања посматраних индикатора у 
средњем и дугом року.  

Текст Старетегије је подељен на три поглавља и анексе документа.  
Поглављe А образлаже контекст који се односи на примењену методологију израде и стратешки оквир. 
Поглављe Б представља обједињену социо-економску анилизу најважнијих сектора одрживог локалног 

економског развоја као и предложене приоритете, циљеве и мере за унапређење ових сектора. Комплексни сектори 
су  разматрани кроз поједничне тематске области. Сектори и подсекторске/ тематске области представљени су 
следећом целином: 

1. Карактеристике  и ситуациона анализа.  У кратким цртама су дати секторски стратешки правци Републике 
Србије и АП Војводине до 2020. године, основне карактеристике и анализа ограничења и проблема који 
детерминишу развојни оквир овог сектора у наредном периоду.  

2. SWОТ матрица анализе, циљеви развоја сектора. Анализиране су снаге (S= strenghts, engl) и слабости (W = 
weaknesses, engl),  шансе (O = opportunities, engl) и претње (T = threats, engl) локалног развоја. Ово је обавезан 
део планских докумената којима се конкурише за коришћење средстава из европских и других међународних 
фондова. SWОТ матрица је послужила као инструмент за синтезу резултата који се добијају из детаљније 
анализе тренутног стања. Ова анализа директно води до формулисања стратегије одрживог развоја. 

3. Приоритети, циљеви и секторске мере за спровођење приоритета. Прецизно су разрађени кроз матрицу, на 
основу предходних анализа као и приоритета и мера предлога виших нивоа власти: „Националног плана 
регионалног развоја 2014–2020“ и „Програма развоја АП Војводине 2014-2020“.  
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Поглавље В износи оквирни план управљања имплементацијом Стратегије као и поступке који ће омогућити 
праћење спровођења стратешког докумеента. Није занемарен план подстицања локалног економског развоја развоја 
који је усмерен на институционалну изградњу.  

Акциони план представља посебан део Стратегије који садржи идентификоване предлоге пројеката локалних 
заједница, сачињен од стране локалне самоуправе за период од 2015. до 2017. године односно до 2020. године и 
показује оквирну суму предлога приоритетних мера и активности, са роковима и задацима одговорних институција.3 
 

 Стратешки оквир 
 
Проблеми одрживог развоја у савременом свету су наднационалног карактера и из тог разлога потписана су и 
усвојена многобројна међународна документа којапред конкретне земље потписнице постављају шире циљеве. Зато 
сва локална стратешка документа у Републици Србији морају бити у потпуности усклађена са националним 
стратегијама, регионалним и обавезујућим интернационалним документима.  

„Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015-2020. године“ заснива се на глобално прихваћеним 
принципима који су дефинисани овим документима.4 Стратегија је усклађена с Миленијумским циљевима развоја 
(УН) и Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији, које је Влада Републике Србије усвојила 
2006. године. 

Кључна глобална, национална и покрајинска документа, са којим је усклађивана Стратегија су следећа документа: 
1. Стратегија развоја Европске уније «Европа 2020» 
2. Миленијумски циљеви развоја Уједињених нација; 
3. Миленијумски циљеви развоја Републике Србије које је усвојила Влада Републике Србије 2006.године; 
4. Акциони план за побољшање положаја жена на тржишту рада; 2009–2011 
5. Маркетинг стратегија туризма АП Војводине, истраживачко-развојни пројекат; 2009 
6. Национална стратегија о старењу за период 2006–2015.  
7. Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса (Службени гласник РС, бр. 33) 
8. Национална стратегија одрживог развоја РС 2008–2017. (Службени гласник РС, бр. 57/2008) 
9. Национална стратегија социјалног становања (Службени гласник РС, бр. 13/12) 
10. Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију (Службени гласник 

РС, бр. 80/2011) 
11. Национална стратегија за борбу против корупције (Службени гласник РС, бр. 109/05) 
12. Национална стратегија за младе (Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 101/07) 
13. Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности 2009–2015. 

(Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08) 
14. Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима 

(Службени гласник РС, бр. 27/2011) 
15. Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола за 

секторе управљања отпадом, пољопривреде и шумарства; 2010. (Службени гласник РС, бр. 8/10) 
16. Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. године (Службени гласник РС, бр. 37/11) 
17. Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 2011. 
18. Национални план акције за децу 
19. Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године (Службени гласник 

РС, бр. 13/2011) 
20. Стратегија јавног здравља Републике Србије – Акциони план за период 2009–2013. године 
21. Стратегија подстицања рађања; 2008. 
22. Стратегија о ХИВ инфекцији и АИДС-у – Акциони план за период 2011–2015. године 
23. Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године (Службени 

гласник РС, бр. 99/06 и 4/09) 
24. Основни правци технолошког развоја АП Војводине, 2007. 
25. Програм привредног развоја АПВ; 2004–2007. 
26. План развоја АП Војводине 2014 – 2020.година, 

3Временски оквир за имплементацију Стратегије је  5 година, док је акциони план Стратегије рађен, углавном, до 2017.године, 
избегавајући на тај начин прешироку екстраполацију будућег стања, уз истовремено уважавање новонасталих околности у 
међувремену.На овај начин оставља се простор за будуће ажурирање Стратегије, у складу са променама у окружењу, као и за 
допуну Акционог плана стратегије пројектима који би се реализовали у другом делу планског периода, односно до 2020. године. 
 

4Локална агенда 21, Миленијумски циљеви развоја, Стратегија „Европа 2020”(Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста), 
Стратегија одрживог развоја ЕУ из 2006, Олборшка повеља. 
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27. План регионалног развоја Републике Србије 2020; 
28. Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији – Акциони план за период 2010–2014. године  
29. Стратегија комуникације о приступању Републике Србије Европској унији 
30. Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 

2015. године 
31. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године (Службени гласник РС, бр. 

51/2010) 
32. Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2011. до 2015. године 
33. Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. 

године (Службени гласник РС, бр. 103/08) 
34. Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији до 2020. године 
35. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 (Службени гласник РС, бр. 107/2012) 
36. Стратегија развоја пољопривреде Србије (Службени гласник РС, бр. 78/05) 
37. Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији (Службени гласник РС, бр. 74/2010) 
38. Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године (Службени гласник РС, 

бр. 75/2011) 
39. Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 108/05) 
40. Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године (Службени гласник РС, бр. 

110/2008) 
41. Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији од 2009. до 2015. године (Службени гласник РС, 

бр. 1/07) 
42. Стратегија развоја шумарства Републике Србије, (Службени гласник РС, бр. 59/06) 
43. Стратегија развоја туризма до 2015. године (Службени гласник РС, бр. 91/2006) 
44. Стратегија развоја заштите менталног здравља; 2007. (Службени гласник РС, бр. 8/07) 
45. Стратегија развоја здравља младих; 2006. 
46. Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. године 
47. Стратегија реформе државне управе у Републици Србији од 2009. до 2012. године 
48. Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године; (Службени гласник РС, бр. 21/07) 
49. Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011–2013. године 

(Службени гласник РС, бр. 56/2011) 
50. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији (Службени гласник РС, бр. 

1/07) 
51. Стратегија управљања минералним ресурсима Републике Србије до 2030. године (Предлог)  
52. Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године (Службени гласник РС, бр. 29/2010) 
53. Стратегија успостављања и развоја кластера у АПВ од 2007. године до 2011. године. 
54. Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији; у Акционом плану наводи се рок за активности 

од 2007. године до 2015. године (Службени гласник РС, бр. 17/09). 
55. Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АПВ; 2009.  
56. Стратегија за палијативно збрињавање; 2009–2015. 
57. Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести; 2008–2018 
58. Стратегија за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву 

на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција (Службени гласник РС, бр. 103) 
59. Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената – Акциони план за 

период 2009–2015. године 
60. Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији; акциони план за период 2009–2011 године 

(Службени гласник РС, бр. 27/09) 
61. Стратегија заштите од пожара за период 2012–2017. године 
62. Стратегија заштите података о личности. 

 
Општина Апатин је неколико година активно укључена у процес стратешког планирања региона и државе. 

Резултати тих процеса су видљиви и огледају се у успешној валоризацији значаја целокупног одрживог развоја локалне 
заједнице кроз заступљеност у најважнијим стартешким документима свих сектора. Приликом израде Стартегије водило 
се рачуна о актуелним документима општинског нивоа као и актуелним акционим плановима за њихово спровођење.  

Секторске стратегије и локални акциони планови за поједине области развоја локалне заједнице видљиви су на 
званичном сајту Општине Апатин http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=63  и http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=69. 
Просторни и урбанистички планови локалне самоуправе могу се проучити на http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=80 
  

http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=63
http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=69
http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=80
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ПОГЛАВЉЕ Б: СЕКТОРИ И ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 
 
Б.1. ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ 
Б.1.1 КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА  САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 Друмски саобраћај 
 Пумпне станице, сервиси и саобраћајни терминали 
 Стационарни саобраћај 
 Бициклистички и пешачки саобраћај  
 Железнички саобраћај 
 Водни саобраћај 
 Ваздушни  саобраћај 
 Мултимодални саобраћај, интермодалне технологије и логистика 
 Државни гранични прелаз на Дунаву 
 Инфраструктурни капацитети за развој наутичког и крузинг туризма    

Б.1.2 КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА 
 Карактеристике локација и опремљеност радних зона у општини  
 Карактеристике и опремљеност слободне зоне „Апатин“  

Б.1.3 КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА ВОДОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДНЕИНФРАСТРУКТУРЕ 
 Водопривредна инфраструктура и снабдевање водом 
 Одвођење отпадних вода у централни пречистач 
 Фекална канализациона мрежа 
 Атмосферска канализациона мрежа 
 Хидротехничке мелиорације  

Б.1.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
• Електроенергетска инфраструктура 
• Гасоводна инфраструктура  
• Нафтоводна инфраструктура 
• Геотермална инфраструктура 

Б.1.5. КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СИСТЕМА 
 Поштанска комуникација 
 Електронске комуникације  

Б.1.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 Комунална делатност 
 Третман отпада различитог порекла 

Б.1.7. КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И УРБАНИЗМА 
 Стање и проблеми у сектору урбанизма 
 Мере и инструменти за имплементацију планова  
 Управљање јавном својином 

Б.1.8. SWОТ матрица анализе  
Б.1.9. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење инфраструктуре и комуналне 
делатности, просторног планирања и урбанизмa 
  



20 
Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015 - 2020. године 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

Б.1.1 КАРАКТЕРИСТИКЕ  И АНАЛИЗА  САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Природне предиспозиције општине Апатин посматране са просторног и физичко-географског становишта, указују да је 
Апатин релативно повољног саобраћајно-комуникативног и стратешког положаја. Геосаобраћајни положај (река 
Дунав - Паневропски мултимодални коридор VII - међународни водни - пловни пут VI-b категорије, деоница граница 
Мађарске km 1433+ 000 – Београд km 1166+0001), територијални положај општине у граничном појасу и повољне 
природне и хидролошке карактеристике, чине одличне претпоставке за реализацију стратешких поставки у области 
саобраћаја.  

Саобраћајни систем би требао и у наредном периоду представљати веома битан стратешки елемент како за 
Апатин  тако и за Западнобачки (ЗБ) округ. У периоду до 2020. године простор општине Апатин биће даље развијан у 
четири вида саобраћаја (путни/друмски, железнички, водни и ваздушни) као и сваког од њих појединачно према 
јединственом концепту. Стратегија развоја саобраћаја у оквиру Просторног плана општине Апатин огледа се у 
реконструкцији и модернизацији путне инфраструктуре (изградњи и доградњи постојећих саобраћајних праваца, 
изградњи обилазнице), реконструкцијом и модернизацијом пруга у железничком саобраћају и у већој мери 
искоришћеност пловних путева. Поред тога, веома је важан и развој мреже бициклистичких стаза у насељеним 
местима и повезивање бициклистичким стазама до Града Сомбора и према Дунаву у Бездану. 

Општина Апатин треба да се наметне као значајно саобраћајно чвориште и изворишно-одредишна дестинација 
свих транспортних токова, како робних токова тако и путничких. Посебан акценат, који је дефинисан и у стратешким 
документима вишег реда, дат је у делу логистике кроз формирање регионалног интермодалног логистичко-
транспортног чворишта у Апатину. Интермодално чвориште у Апатину треба да се покаже да је сублимант свих 
расположивих стечених, природних и инфраструктурних повољности подручја а посебно са водним саобраћајем као 
носиоцем целог система. Успостављање интегралног повезивања више видова саобраћаја на овом простору треба да 
допринесе повећању ефикасности саобраћајног система, смањењу транспортних трошкова, повећању нивоа 
транспортне услуге, применом савремених технологија транспорта са еколошки минималним негативним утицајем и 
уз интеграцију свих саобраћајних видова. Резиме планског оквира за саобраћајну инфраструктуру у планираном 
временком периоду садржи следеће: 

- изградња обилазнице државног пута II реда око насеља Апатин; 
- изградња свих потребних капацитета у оквиру интермодалног логистичког центра (ИЛЦ) у Апатину, посебно у 
оквиру међународне луке Апатин; 
- општинска саобраћајна мрежа: реконструкција и завршетак изградње општинских путева у зависности од 
приоритета Општинске Управе; 
- реконструкција и модернизација постојећих капацитета железничког саобраћаја(повећање носивости пруге и 
експлоатационе брзине), по следећој динамици: 

а/ реконструкција пруге Сонта-Апатин фабрика, фаза 1 
б/ реконструкција пруге Апатин-Сомбор, фаза 2; 

-изградња станичних капацитета нове теретне станице Апатин ; 
- активности у оквиру путничког превоза ради промоције туристичке понуде овог простора железницом; 
- изградња нове Луке на дунаву са свим планираним капацитетима; 
-проширење марине и стварање услова за прерастање у туристичко-наутички центар. 
 
 Друмски саобраћај 

 
Укупна дужина друмске (путне) мреже на територији општине Апатин је 65 км. Укупна дужина државних путева на 
територији општине износи 31 км, односно 47,7 % укупне путне мреже општине. Саобраћајна инфраструктура 
подразумева: државни пут II А реда који повезује Апатин са Сомбором и Богојевом - граница са Хрватском (ознака 
пута 107, Сомбор – Апатин – Богојево), општинске (локалне) путеве који врше улогу међунасељског повезивања као и 
некатегорисане путеве, који заједно са општинским повезују насељена места и атарско подручје. Ова категорија 
путева је комплетно прекривена савременим коловозним застором. Посебно се истиче локални пут Апатин - 
Пригревица који излази на Државни пут I Б реда (повезује пут Сомбор – Нови Сад, број пута 12). Некатегорисане 
путеве на територији општине Апатин представљају путеви са савременим коловозом и земљани атарски путеви. 
Укупна дужина некатегорисаних путева са савременом коловозном конструкцијом износи 33 км. Најважнији 
некатегорисани путеви су Апатин-Велики салаш, Бродоградилиште-Вагони и Вагони-устава.            

Државни пут II А реда (ознака пута 107) пролази кроз сам центар урбаног Апатина и веома негативно утиче на 
живот становништва, као и на организацију интернасељског саобраћаја, пре свега због чињенице да се велики део 
саобраћаја кроз центар односи на теретни саобраћај. Овај пут је значајан за транзит и у будућности се планира његово 
измештање из центра насеља Апатина (обилазница). Планирана обилазница је плански подељена у два дела: северни 
и јужни крак. Северни крак за који постоји пројекат препарцелације представља растерећење насељеног места од 
транзитног теретног саобраћаја док јужни крак представља главну саобраћајницу за потребе луке, индустријске зоне 
и логистичког центра. 
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Општински (локални) путеви, уз некатегорисане путеве, служе за остваривање просторних веза између насеља и 
сировинског залеђа - атара. Уређеност атара путевима је задовољавајућа али ће се у планском периоду утврдити 
хијерархијски нивои како би се могла планирати изградња савремених конструкција путева са највећим интензитетом 
саобраћаја. Конституисаће се нова саобраћајна матрица која ће максимално поштовати постојећу изграђеност а која 
ће правилно усмерити и водити све транзитне и све међунасељске токове. Потребно је извршити пројектовање 
реконструкције општинске путне мреже што се тиче два главна општинска пута Л-1 И Л-2. Потребно је и усвојити 
критеријуме за изградњу и реконструкцију општинских путева. Организација и функционисање интерног насељског 
саобраћаја ће се унапредити додатном изменом хијерархије улица, тј. утврђивањем плана насељских саобраћајница 
(главна насељска саобраћајница, сабирна улица и остале улице) које ће својом изграђеношћу и опремљеношћу 
задовољити захтеве појединих структура саобраћаја. Потребна је израда Студије оправданости изградње пута 
Пригревица - Свилојево (планирана изградња био фабрике – превоз сировина из Свилојева и Сонте за фабрику). 
Такође потребно је израдити студију оправданости  изградње обилазнице поред насељеног места Свилојева и Сонта 
за потребе усмеравања теретног саобраћаја из логистичког центра. Потребно је извршити замену постојећих колских 
путева у Пригревици  и осталим селима новим асфалтним конструкцијама савременим коловозом. За плански период 
се планира реконструкција и изградња следећих општинских путева и то: 

- Л-1. ДП бр.1013-Пригревица–граница општине (ДП бр. 183) - (реконструкција); 
- Л-2. ДП бр.1013-Купусина-ДП бр.1013 -  (реконструкција); 
- Л-3. Апатин (ул. П. Драпшина) - радна зона Апатин (ИЛЦ) - (реконструкција); 
- Л-4. Сонта–ж. станица Сонта-граница општине (ДП бр. 183) – изградња; 
- Л-5. Сонта–Старо Село -  изградња; 
- Л-6. Апатин–Велики Салаш -  изградња; 
- Л-7. Л-6–насип (пут кроз локалитет ‘’Јеленско острво’’) – изградња; 
- Л-8. Свилојево–Пригревица - изградња; 
- Л-9. Пригревица–граница општине– (Буковац); 
- Л-10. Апатин (ул. М. Радаковића)–Купупусински дунавац–Луковиште (пут по насипу 2. одбрамбене линије)- 
изградња; 
- Л-11. Апатин – бродоградилиште–локалитет ''Буџак'' - пут по насипу 1. одбрамбене линије)-Моношторски 
дунавац 
- Купусински дунавац - канал Пригревица – Бездан (пут по насипу друге одбрам- 
бене линије) – изградња; 
- Л-12. Купусина – канал Пригревица – Бездан – Луковиште – граница Општине - (Бачки Моноштор) - изградња; 
- Л-13. Сонта - ’’Крушковачки рит’’ - Апатин (обилазница) - изградња. 
Узимајући у обзир чињеницу да је општина Апатин пољопривредно оријентисана, наглашен је проблем великог 

броја излаза са пољопривредног земљишта директно на државни пут и општинске путеве, честе саобраћајне незгоде 
и проблеме у нормалном одвијању саобраћаја. У складу са тим потребно је на свим местима спајања пољских, 
земљаних некатегорисаних путева са државним и општинским путевима,  изградити отресишта за блато (калдрма...).  

Важност заштите земљишта од непогода, ерозије и важност заштите путева од ветрова и нарочито у зимском 
периоду када се јављају сметови који неповољно утичу на безбедност и нормално одвијање саобраћаја. Потребно је 
израдити елаборат и пројекат за целу територије општине Апатин, од стране овлашћених институција, како да се 
поставе ветрозаштитни појаси у путном појасу чиме би се повећала безбедност свих учесника у саобраћају. Такође 
заштита се односи и на путеве уз бент чија функционалност се доводи у питање када је висок водостај Дунава. 

С обзиром на чињеницу да је општина Апатин у будућности првенствено  оријентисан на луку тј. логистички 
центар на Дунаву у коме би се вршио претовар ван габаритних терета (ванредни терети), постоји потреба да се 
приступни путеви, обилазнице, пратећи елементи пута (надвожњаци, раскрснице, далеководи, стубови...) и 
целокупна пратећа инфраструктура планира на такав начин да се омогући ванредни превоз тј. превоз вангабаритних 
терета који ће се претоварати у луци.  Одговарајућа инфраструктура би омогућила мање трошкове транспорта и тиме 
би лука била конкурентнија и приступачнија у односу на друге луке у земљи.                                         

Потребно је израдити и усвојити нови саобраћајни пројекат за територију општине Апатин, на основу којег ће се 
постављати саобраћајна сигнализација на путевима и на основу којег ће се утврдити техничко регулисање саобраћаја 
(режим саобраћаја) што је и законска обавеза Општинске Управе (Закон о безбедности саобраћаја).Потребно је 
ревидирати постојећи план техничког регулисања саобраћаја из 1982. године. Уз то, потребно је израдити студију 
исплативости и оправданости замене постојећих раскрсница и увођење раскрсница са кружним током саобраћаја и у 
складу са тим документом изградња истих на територији општине Апатин. 
 

 Пумпне станице, сервиси и саобраћајни терминали 
 
Аутобуска станица у Апатину по својој изграђености и обиму рада тренутно задовољава а када се она по обиму 
саобраћаја покаже као неодговарајућа, реконструисаће се по предходно успостављеном технолошком решењу са 
свим припадајућим садржајима и задовољавајућим елементима. Микролокације аутобуских стајалишта су утврђене 
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на бази истраживања и задовољења основног критеријума (15 минута хода), али и погодних просторних услова да 
простори које приводимо новој намени не наруше одвијање динамичког саобраћаја и угрозе безбедност саобраћаја.  

Теретни паркинг је планиран у оквиру радних зона. Терминал за теретна возила предвиђен је у склопу 
логистичког транспортног центра - на изворишту и одредишту роба, чиме ће се поред захтева индустријске зоне града 
решити и вишегодишњи проблеми услед недостатка паркинг простора за теретна возила у Апатину. Сви нови 
садржаји већег капацитета у будућности ће се конституисати у оквиру радне зоне на правцу транзитних токова, како 
би се повећао број корисника. 

Аутобуска стајалишта ће бити потребно унифицирати на територији целе Општине Апатин. Потребно је спровести 
анкету која би дала слику о потреби увођења градског превоза или превоза који би у будућности дефинисао линије 
градског превоза ка будућој индустријској зони и ромском насељу. Дефинисањем линија градског саобраћаја 
дефинисала би се и потребна додатна аутобуска стајалишта. Стајалишта у будућим плановима морају да задовоље све 
законске оквире у грађевинском и саобраћајном смислу. 
 

 Стационарни саобраћај 
 

Саобраћај у мировању, као пропратна појава одвијања саобраћаја у оквиру урбаног простора Општине Апатин захтева 
и изградњу саобраћајних капацитета за стационарни саобраћај путничких возила, нарочито око виталних насељских 
садржаја (пошта, здравствена станица), али и око нових пословно-продајних објеката. Око ових садржаја потребно је 
изградити и паркинг за бицикле, како остављање ових превозних средстава не би утицало на ниво хортикултурног 
уређења, нарушавање фасада и амбијента. Сва краткотрајна паркирања путничих возила у општини Апатин у 
наредном периоду биће планирана у оквиру паркинга, у оквиру и унутар блоковских простора. Сва дуготрајна 
паркирања биће у оквиру парцеле или гаража. За изградњу ових капацитета постоје одлични просторни и 
саобраћајни услови као и потребна инфраструктура. 
 

 Бициклистички и пешачки саобраћај  
 
Концепција развоја немоторног саобраћаја овог простора предвиђа формирање и развој капацитета пешачко-
бициклистичких кретања (кроз дефинисање међународног коридора бициклистичке стазе уз Дунав, пешачких и 
бициклистичких стаза унутар насеља и до појединих локалитета (национални и међунасељски цикло коридори) – 
бања, рекреативни садржаји у приобаљу, уз ОКМ ХС ДТД), као начин за стимулисање оваквих видова кретања. 
Немоторна кретања, осим што не утичу на погоршање еколошких параметара, доприносе смањењу негативних 
утицаја саобраћаја и побољшању интеграције брзог моторног саобраћаја и урбаних целина, што је и препорука која 
произилази из Атинске повеље ЕСУ (1998.). 

Сходно томе, неопходно је извршити истраживање могућности за имплементацију бициклистичких стаза ван 
насељених места. Ако се за то искажу одговарајући захтеви, бициклистичке стазе могуће је градити у оквиру коридора 
државних и општинских путева. Општина Апатин има дугу традицију коришћења бицикла као превозног средства, а у 
будућности ће се ово превозно средство користити у савлађивању интернасељских дистанци. Да би у будућности 
стимулисали немоторна кретања, устројен је систем радијалних бициклистичких стаза дуж главних насељских 
саобраћајница, са димензијама које одговарају бициклистичким токовима. Сва укупна насељска кретања у 
будућности ће се одвијати путем пешачког и бициклистичког саобраћаја, са тежњом афирмације немоторних кретања 
и уз постизање минимизације аерозагађења, као и осталих параметара животне средине.  

Регионалним просторним планом АП Војводине, осим већ дефинисаних међународних бициклистичких стаза 
(ЕуроВело-европска мрежа бициклистичких рута: руте 6 уз Дунав), утврђене су и бициклистичке стазе кроз Општину 
Апатин и то: правац 1 (Аеродром „Сомбор“ – Купусина – устава – Вагони – Апатин – Бања “Јунаковић” –Свилојево – 
Сонта – Богојево) и правац 2. (Аеродром „Сомбор“ – Купусина – устава – Вагони – Апатин – Месарске ливаде – I 
одбрамбена линија од поплаве – Богојево). Потребно је усвојити план тј. пројекат за изградњу бициклистичке стазе на 
релацији  Бања “Јунаковић” – Пригревица, Пригревица - Свилојево, Свилојево - Сонта, Купусина – Аеродром „Сомбор“ 
за који постоји израђен елаборат, и мрежа бициклистичких стаза у улицама у насељеном месту Апатин, обухватајући 
индустријску зону - логистички центар и ромско насеље, с обзиром на велики број радника који раде у производњи у 
сменама те је потребно обезбедити потребне капацитете и физички одвојити бициклистички саобраћај од осталих 
видова превоза а нарочито теретног.   

Пешачко комуницирање на овим просторима има дужу традицију и то се у будућности задржава, с тим да ће се 
омогућити бољи услови за кретање пешака, нарочито у зони центра Апатина и околних села, око релевантних 
садржаја (школе, обданишта и сл.). У оквиру дела насеља дуж Дунава, од логистичког центра до градске плаже “Плава 
Ружа”, потребно је усвојити пројекте и изградити пешачке стазе  у складу са  потребама  (туристички, безбедност...). У 
склопу пешачке стазе потребно је планирати и изградњу стазе за трчање, што би представљало двоструку улога исте 
стазе. Градска плажа на наведеној локацији код ресторана “Плава Ружа” у летњем периоду је нарочито оптерећена 
саобраћајем те би се предложеним мерама повећала  безбедност. 
 



23 
Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015 - 2020. године 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

 Железнички саобраћај 
 
Овај вид саобраћаја на овим просторима има дугу традицију коришћења. Задњих декада у потпуности је изостао овај 
вид коришћења јавног превоза у извршењу превоза људи и роба са овог простора, због експанзије друмског 
саобраћаја али и неповољног друштвеног третмана у извршењу прерасподеле транспортног рада на јефтиније видове 
саобраћаја. На територији општине налазе се железничке станице Купусина, Апатин, Апатин - фабрика и Свилојево, на 
прузи Сомбор-Апатин-Сонта, на којој је обустављен саобраћај као и станице Пригревица и Сонта, на прузи Сомбор-
Сонта-Богојево,која је у функцији. У оквиру железничких станица постоје изграђени објекти и магацини који нису у 
функцији односно пратећа железничка инфраструктура.  

Потребно је ревитализовати железнички правац Апатин фабрика - Сонта укључујући потребан број пријемно/ 
отпремних колосека,  одговарајуће носивости и капацитета у складу са потребама логистичког центра и теретне луке 
Апатин. Будућност рада логистичког центра се конципира на дистрибуцији (отпремању и примању ) робе у правцу 
Апатин фабрика – Сонта и, касније Апатин -  Сомбор,  железничком обилазницом око Апатина. Постојећи пружни 
правац Апатин - Сомбор који пролази кроз градско насељено место Апатин (железничка  станица) предвиђен је 
искључиво за лаки шински превоз путника. Железнички правац Апатин фабрика - Сонта  користиће се мешовито: за 
превоз путника и за превоз робе. 

Железничке станице, као основни терминали овог вида саобраћаја (Купусина, Апатин, Апатин фабрика, 
Свилојево) ће остати на постојећим локацијама, с тим да ће се модернизовати за путничку и робну отпрему, и у њима 
ће се омогућити интегрална веза са друмским саобраћајем. Истовремено у комплекс мале железничке станице 
Апатин могуће је успостављање нових садржаја са зоном пристаништа и њихово међусобно повезивање 
индустријским колосеком. 

Железнички саобраћај, перспективно, на територији општине Апатин дефинише модернизацију и реконструкцију 
постојећих капацитета, изградњу нових станичних и сигнално-сигурносних објеката, као и ревитализацију деоница 
које ће бити у функцији Логистичког центра и Луке. У перспективном развоју јавног путничког приградског и градског 
саобраћаја, кроз ППРС, РПП АПВ и усвојена планска документа општине Апатин (ГП Апатина), дата је могућност 
реализације овог вида јавног саобраћаја увођењем лаког шинског система (Lightrailwaytransport - LRT), у градском и 
приградском саобраћају, са повећењем броја стакјалишта на градском подручју. Истовремено, тим се стварају 
планске претпоставке за повезивање са мрежом магистралних пруга као и повећање учешћа железничког саобраћаја 
у домаћој и међународној транспортној подели рада. 

Основна планска решења у железничком саобраћају, подразумевају изградњу недостајућих капацитета, посебно 
у делу новопланираног логистичког центра и теретне луке на Дунаву, као и реконструкцију и модернизацију 
постојећих капацитета: 
- магистралне пруге (Е-71, Суботица - Богојево - државна граница - (Ердут)); 
- локалне (перспективнo и регионалне) пруге Сонта - Апатин; 
- туристичке пруге (Сонта - Апатин - Сомбор - Бачки Брег- (Баја)) 
 

 Водни саобраћај 
 
Преглед мреже пловних путева у региону и позиција територије општине Апатин: 

- Пловни пут реке Дунав дефинисан је као Паневропски коридор VII, природна саобраћајница која међусобно 
повезује 10 европских земаља, а који је интегрални део трансевропске пловне магистрале Рајна, Мајна, Дунав са 
укупном дужином од 3.505 км. На Дунаву су позициониране 44 међународне луке, док је на деоници од 508 км која 
пролази кроз Републику Србију изграђено 9 лучких пристаништа. Просечни период пловности Дунава у Србији је око 
302 дана. Иако је Коридор 7 дефинисан као пловни пут Дунава, све је више присутније мишљење да он обухвата и 
међународну реку Саву и Тису.  

Општина Апатин се наслања једним својим делом и на реку Дунав (укупна дужина "апатинске" деонице Дунава 
износи 42 км). Дунав на овом сектору има незнатан пад, те због ових околности тече релативно споро, а при високом 
водостају склон је изменама корита. Просечне је ширине 750 м (при водостају од 4,50 м), односно дубине од 15 м. 
Поред Дунава, од значаја за Општину је и део пловног канала Бездан-Пригревица, који представља веома важну 
транспортну руту робе кроз Војводину. Акценат би требало ставити на развој свих робно транспортних капацитета и 
пратећих садржаја везаних за коридор ВИИ, чији би развој пратио потенцијални економски развој Општине.   

Сем  планиране нове тертне луке Апатин, планира  се и измештање садашњег  теретног пристаништа, на 
Дунавцу, практично у централној градској зони,у зону нове луке и логистичког  центра на Дунаву. Лука и логистички 
центар са свим планираним транспортним садржајима (приступни пут, железничка пруга, пристаниште) представљаће 
основу за целокупни развој овог региона, и значајно мултимодално транспортно чвориште, које може отворити врата 
свих већих западноевропских и источноевропских градова позиционираних на Дунаву. 

На основу таквих основних концепцијских претпоставки, овај вид саобраћаја ће у будућности бити носилац свих 
позитивних кретања не само на транспортном тржишту региона , већ и укупан носилац привредно-економског развоја 
планског подручја  у општини Апатин. 
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Изградњом нових и реконструкцијом постојећих инфраструктурних садржаја речног саобраћаја: међународна 
лука Апатин, теретно пристаниште, друмски терминал, контејнерски и терминали интермодалног саобраћаја у оквиру 
интермодалног логистичког центра (ИЛЦ), сам ИЛЦ као стециште свих врста робних токова и видова саобраћаја, 
каналско товариште у оквиру канала Сомбор - Оџаци, иницираће развој и других области као што су туризам, 
пољопривреда и др. Такође, у складу са исказаним захтевима, на основу услова надлежне институције за одржавање 
водног (пловног) пута, потребно је у зони ИЛЦ у Апатину предвидети модернизацију и формирање сидришта, на 
основу претходно урађених студија и пројеката. 

Туризам, као врх привредне понуде једног простора, са својим потенцијалима (река Дунав, систем рукаваца и 
меандара Дунава, Апатински рит, шуме, бања), пратећим садржајима, и инфраструктурном подршком (путничко 
пристаниште, марина), је један од основних стратешких циљева развоја овог простора, управо на развоју водног 
саобраћаја. За реализацију овог важног стратешког циља, неопходно је обезбеђење одговарајућих предуслова - 
адекватан приступ и доступност, одговарајући смештајни и логистички капацитети, као и обезбеђење иницијалних 
средстава за њихову изградњу. За овај вид саобраћаја неопходно је формирање одговарајућег капацитета 
пристаништа, како путничког тако и теретног (у оквиру ИЛЦ-а и канала ОКМ ХС ДТД), како би се простор учинио 
доступним за све потенцијалне кориснике. Као посебан спортско-туристички капацитет за допуну комплетне понуде 
овог простора (путовање са туристичком сврхом) намеће се потреба за већим искоришћењем изграђене марине са 
свим потребним садржајима у складу са међународним прописима и захтевима. 

У оквиру коридора пловног пута, прецизније на локацији рукавца Дунава, планира се реконструкција марине у 
туристичко-наутички центар са потребним капацитетима у залеђу и другим капацитетима, према стандардима Закона 
о туризму и пратећег Правилника, а такође унутар рукавца Дунава реконструкција центра за сервисно опслуживање 
бродова и бродоградилишта. 

Пројектована теретна лука Апатин: У току је завршни процес добијања дозвола од свих надлежних 
институција за изградњу међународне луке „Апатин“, низводно од градског насеља, на локацији Робно-транспортног 
центра, у приобаљу. Изградњом луке „Апатин“ покренуће се развој формирања логистичког ланца услуга у региону 
Бачке и општине Апатин. Лука Апатин би била прва лука у Србији, ако се посматра повезивање Луке „Ротердам“ и 
других лука на Дунаву у ЕУ, са лукама у Србији. Такође, лука „Апатин“ имала би добре шансе у повезивању Луке 
„Констанца“ са Хрватском, Босном и Херцеговином, Словенијом и Италијом. Добар геосабраћајни положај даје 
одличне шансе за повезивање Коридора VII са друмско-железничким коридорима 4,5, и 10. Изградња луке, Слободне 
зоне „Апатин“ и логистичког центра, са геостратешким положајем дају велике могућности да лука „Апатин“ постане 
један од најзначајнијих лидера у региону: јужне Мађарске, источне Славоније, североиисточне Босне и Херцеговине, 
АП Војводине у пружању логистичких услуга. 

Каналска мрежа: У оквиру граница територије општине Апатин изграђени су следећи објекти основне каналске 
мреже хидросистема Дунав-Тиса-Дунав (ДТД): 
- део канала ХС ДТД Пригревица - Бездан од км 0+000 до км 15+337; 
- део канала ХС ДТД Оџаци-Сомбор од км 12+073 до км 23+535; 
- сигурносна устава Купусина. 

Канал Оџаци-Сомбор је пловни канал са двотрачним саобраћајем. Изнад акваторије канала пројектовани пловни 
габарит износи 6.0 м изнад максималног водостаја. 

а) Канал Оџаци-Сомбор је плован за теретњаке до 1000 т носивости, има минималну пловну дубину 2.15м и 
минималну пловну ширину 21.0 м. 

б) Канал Пригревица-Бездан није пловни канал. 
 
 Ваздушни  саобраћај 

 
На територији општине нема изграђеног аеродрома, постоје привремене пољске писте за узлетање /слетање које се 
користе за потеребе пољопривредне авијације. Општина Апатин је 2014. исказала да има интерес за организовањем 
узлетања/ слетања хеликоптера ( хелиодроми ) за које постоји занимање и војног сектора РС.  

За развој привредног амбијента Апатина може од значаја бити употреба постојећих капацитета ваздушног 
саобраћаја војног Аеродрома „Сомбор“ у непосредној близини, на граници са територијом суседне општине Града 
Сомбора. Изградњом теретне луке Апатин и развојем логистичког ИТ центра на Дунаву, а нарочито 
осавремењавањем Бање „Јунаковић“ са велнес СПА центром, указаће се потреба за јачим коришћењем овог 
потенцијала под предпоставком да се оствари план његове пренамене у цивилни аеродром. Уз интегрално 
повезивање са друмским саобраћајем, капацитети ваздушног саобраћаја овог аеродрома биће тада укључени у 
промоцију и привлачење потенцијалних клијената који ће посећивати заједнички простор Западнобачког округа и 
ширег подручја региона. Развој ваздушног саобраћаја на територији општине Апатин у таквим околностима може 
очекивати додатну исплативост у привредном смислу као и за повећање туристичке и спортске понуде.  
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 Мултимодални саобраћај, интермодалне технологије и логистика 
 
Брзу и лаку интеграцију у регионалне и европске робно-новчане токове, ово подручије може остварити само уз добру 
инфраструктурну опремљеност где у првом плану треба да егзистира саобраћајна инфраструктура. Овиме би се 
директно утицало на свеобухватно и квалитетно коришћење свих расположивих ресурса, а преносно и на активнији 
однос ка развојним процесима унутар општине. 

Карактеристике мултимодалног саобраћаја, интермодалних технологија и логистике, са могућношћу развоја у 
индустријској зони у Апатину су следеће:  

Логистички центар (РТЦ) на Дунаву, са свим планираним транспортним садржајима (приступни пут, железничка 
пруга, пристаниште са косим кејом) представљаће у наредном периоду основу за целокупни развој овог региона, и 
значајно саобраћајно чвориште интермодалног саобраћаја. 

Мултимодални транспорт је за сада слабо развијен и превасходно се идентификује са транспортом контејнера у 
интерконтиненталном саобраћају. Интермодалне технологије подразумевају употребу контејнера свих врста 
(класични, фриго, танк и др.), али је употреба ове технологије у бодућности ће бити много већа, пре свега због 
постојања одговарајућих терминала за претовар интермодалних транспортних јединица. Логистика је скуп активности 
за снабдевање сировинама и полупроизводима, као и дистрибуцијом полупроизвода и готових производа. Први од 
циљева за развој логистике је изградња терминала и робнотранспортних центара.  

У Просторном плану Републике Србије, у делу “Планиране индустријске зоне и индустријски паркови” дато је 
планско решење за развој индустријске зоне и логистичког центра у Апатину . У наредном периоду планирано је 
опслуживање простора општине са три вида саобраћаја (друмски, железнички и водни) који ће својим капацитетима 
омогућити извршење транспортног рада, као и међусобно интегрално повезивање на бази утврђене логистике. 
Успостављање интегралног повезивања више видова саобраћаја на овом простору треба иницирати ради снижавања 
трошкова транспорта и побољшања услова конкурентности са простора општине и шире околине. Логистички центар 
је предвиђен у индустријској зони која је.  Самом чињеницом да општина Апатин  излази на Коридор VII – Дунав, да 
се планира излазак на Коридор X Е-75 (друмским повезивањем са Кисачем), као и да је планирано теретно каналско 
пристаниште, логистички центар у Апатину добија на значају и добија статус “тримодалног” логистичког центра (друм-
железница-вода), што га чини веома интересантним за привреду и инвеститоре, и истовремено га уврштава у значајан 
сателитски логистички центар у односу на друге међународне и регионалне логистичке центре. 

С обзиром на локацију и макрологистичку улогу будућег друмско-железничког интермодалног терминала у 
односу на реку Дунав (Коридор VII), железничких и друмских  веза са регионом и Коридором X, положаја града 
Апатин и карактеристике привреде у  региону,  планирани копнени контејнерски терминал треба да је модела “C”. То 
значи да терминал треба да садржи следеће елементе и функције: 

1. железничке колосеке, 
2. друмске саобраћајнице, 
3. манипулативне површине, 
4. претоварна постројења, 
5. површине за одлагање контејнера, 
6. одржавање контејнера, 
7. управа терминала, 
8. затворена складишта (царинска, слободна економска зона и сл.), 
9. пуњење и пражњење контејнера, 
10. транспортно –манипулативна средства, 
11. одвоз – довоз контејнера, 
12. сабирно – дистрибутивну функцију, 
13. одржавање возног парка. 

Што се тиче инфраструктуре на ободу прве локације „РТЦ и ЛУКА АПАТИН“ до пута Кружни насип постоји 
могућност прикључака на мрежу свих типова комуналне инфраструктуре, тако да Општина Апатин нема додатних 
улагања, међутим део локације преко пута насипа (бента) захтева одређене радове у  вредности према израђеној 
Студији изводљивости.Ти радови обухватају насипање терена, израду саобраћајница, израду водоводне и 
канализационе мреже, електроенергетску инфрастуктуру, телекомуникациону инфраструктуру, термо-енергетску 
инфраструктуру и уређење и озељењавање  земљишта. 

Основне друмске саобраћајнице су изграђене. Остале саобраћајнице које су у функцији обављања технолошког 
процеса претовара и складиштења контејнера и кретања механизације и возила у склопу терминала зависе од 
распореда осталих постројења у терминалу (простирање колосека, распоред и површина платоа за складирање 
контејнера, врсте механизације и сл.). 

На другој локацији Л2 нема потребе за додатним инвестицијама сем инвестиција које ће се реализовати у 
поступку отпочињања производно-услужних делатности од стране приватних инвеститора.      

Као закључак треба напоменути да је у процесу реализације  пројекат изградње еко-индустријске зоне Апатин са 
функционалним целинама: логистички центар са интермодалним терминалом, слободна зона, индустријско-
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технолошки парк и комплекс луке Апатин са пристаништем. Реализација овог пројекта ставља наспрам извођача 
радова многе изазове усаглашавања економских и еколошких захтева (непосредни додир са природним резерватом 
Горње Подунавље) које би поменуте функционалне целине требало да задовоље. Интерес изградње савременог 
друмског, речног и железничког терминала проналази се у стварању услова за повезивање свих видова локалног, 
регионалног и међународног саобраћаја, а нарочито контејнерског транспорта у једну функционалну целину. Овиме 
би се олакшало привлачење потенцијалних инвеститора, преко понуде инфраструктурних услова који би омогућили 
рационализацију транспорта уз повећање његове економичности (најповољнији је превоз воденим транспортом па 
железничким, док су највећи трошкови у друмском транспорту). 

 
 Државни гранични прелаз на Дунаву 

 
Апатин је једна од 24 јединица локалне самоуправе које имају директан излаз на реку Дунав (односно 29 ЈЛС уколико 
се у оквиру Града Београда издвоје општине које излазе на Дунав).  

У Апатину је државни гранични прелаз за пловне објекте домаће и стране заставе подручја реке Дунав - лева 
обала од км 1418 до км 1433. Лучка капетанија Апатин, односи се на подручну јединицу општина Сомбор и Кула, са 
седиштем у Бездану, за подручје граничног прелаза у Бездану и подручје реке Дунав - лева обала од км 1418 до км 
1433, канали "Врбас - Бездан" од км 12 до км 80 "Косанчић - Мали Стапар" од км 3 до км 21, "Бајски канал" од км 0 до 
км 13, "Плазовић", "Мостонога".  

Формирано је укупно 11 дунавских пристаништа (лучких капетанија) у Србији. Капетанија пристаништа у Апатину 
је део Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС и овлашћена је да пружи меродавне, стручне и 
квалификоване информације и упутства из разних домена, као што су: стање пловног пута, пловидбе у пограничном 
појасу, граничне и царинске формалности и упутства о процедури испловљавања из територијалних вода, 
упловљавања у стране територијалне воде. Капетанија ради непрекидно 24 часа и државни је гранични прелаз за 
пловне објекте домаће и стране заставе. 
 

 Инфраструктурни капацитети за развој наутичког и крузинг туризма    
 
Развој наутичког туризма у Апатину започет је 2006. године изградњом марине и путничког пристана на Дунаву, 
захваљујући средствима Националног инвестиционог програма, Фонда за капитална улагања АП Војводине и Општине 
Апатин. Општина је 1. јануара 2013. основала јавно предузеће за управљање овом туристичком инфраструктуром. 
Марина „Апатин“ је смештена у речном заливу што пружа идеалне услове посебно када је зимовник у питању и 
лагеровање пловила током зиме. Марина има 31. понтон, капацитета 400 везова од којих је 80 намењено за јахте 
дуже од 7 и шире од 2 метра. Већина везова закупљена је током целе године, а сваки има прикључак на струју и воду. 
До прошле године у функцији је била и бензинска пумпа на води, што је било значајно за кориснике. Марина 
„Апатин“ поред акваторије садржи и осам комфорно опремљених студио апартмана (кухиња, кабловска телевизија, 
бежични интернет, клима, грејање на гас током зиме) капацитета до 20 особа. У склопу комплекса налазе се управна 
зграда, 10 јавних купатила намењених наутичарима а такође и Дом спортова на води, простор за ресторан, мања сала 
за семинаре, канцеларија у Апатину најбројнијег Удружења спортских риболоваца „Буцов“ и Ронилачког клуба 
„Апатин“. 

Визија даљег развоја марине „Апатин“ подразумева  развој маринског система за потребе „гаражирања“ и 
сервис пловила као и услуга туристичког чартера на Дунаву и његовом рукавцу. Категорија марине „4. сидра“ 
обезбедиће Апатину везу са другим конкурентским програмима врло високог приоритета кроз наставак туристичке 
валоризације географског положаја и пораст референци у пружању услуга у наутичком туризму. Очекује се да ће се то 
одразити на успешније комерцијализовање наутичких и спортских делатности на копну и на води а истовремено, 
даће снажан подстрек запошљавању не само у управи марине већ и у свим пратећим делатностима и услугама које 
подразумева туристички комплекс (трговина, гастрономија, угоститељство, комплементарне активности, путничке 
агенције, мала привреда....) 

Пристан за путничке бродове у Апатину изграђен је 2008.године на деоници 1401 + 620 км. леве обале Дунава и 
рађен је према највишим европским стандардима. На 17 побијених шипова постављена је пловећа платформа од 
лаког бетона ширине 4 м и дужине 50 м. У склопу истог објекта изграђене су две пловеће битве и приступни мост 
дужине од 50 м. са платформом за пешаке. Укупан оперативни простор Пристана простире се на дужини од 175 м и 
може да прими бродове дуге 135 м. Туристичка перспектива Пристана Апатин садржана је у чињеници да Дунавом 
поред Апатина годишње у оба смера прође од 900 до 1200 бродова. 
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Б.1.2 КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА  
 

У грађевинском подручју градског насеља Апатин постоје две радне зоне и то: јужна радна зона Апатина са будућим 
РТЦ и северна радна зона на Сомборском путу.  

Јужна радна зона је формирана у блоковима број 79, 80, 81, 82 и 91 као и планирани логистички центар са 
слободном зоном у блоковима 73 (део),75,84,86,87, 88 и 61. Имаће приоритну улогу у развоју општине Апатин. У 
планираном периоду задржавају се постојећи радни комплекси а на новом неизграђеном земљишту се стварају 
могућности за велике индустријске комплексе као што је и фабрика "FLASHSRB" доо, нова фабрика текстила која је  
2015. почела са радом у оквиру СЗ «Апатин».   

Северна радна зона које убухвата блокове 1 и 99 и чије језго чине затечени радни комплекси, производња 
грађевинског материјала предузећа "SaintGobain", комплекс бензинске станице, ГМРС а резервисан је и простор за 
нове садржаје пре свега малу привреду. У северозападном делу насеља је комплекс бродоградилишта, са добрим 
положајем у односу на насеље и правац дувања доминантних ветрова. У оквиру градског ткива највећи корисник је 
«Апатинска пивара» која обухвата блок 52.  

У ванграђевинском подручју града Апатина су постојеће радне зоне: 
- радна зона "Апос" на излазу из насеља Апатин према Бањи "Јунаковић" поред региналног пута укупне 

површине 6,29 ha; 
- радне зоне поред локалног пута за "Велики Салаш", машински парк и радионица  ПП Јединства Апатин укупне 

површине 13,69 ha и 3,84 ha. 
Постојећи радни комплекси не задовољавају ни садашње потребе, а још мање будуће, па ће бити нужно 

формирати нове радне зоне и комплексе.  
У сеоским насељима општине Апатин ван грађевинског подручја планирају се укупно пет радних зона укупне 

површине 114,98ha. 
 
Табела 1: Гринфилд локације у општини Апатин 

 

Назив Положај Плански акт 
Могућност пренамене 
локације и да ли је 
компатибилна намена 

Имовинско/пра
вни статус 

1. Индустријска зона „РТЦ“ у 
Апатину. У залеђу је 
планиране речне теретне 
луке и интермодалног 
терминала 

Ван урбаног 
подручја у 
Апатину 

План детаљне 
регулације  

Логистички центар са 
планираном теретном 
луком и интермодалним 
терминалом. Пословање 
у режиму СЗ.  

Јавна својина 
Општине Апатин 

2. Радна зона у урбанистичком 
блоку бр. 61 у Апатину 

Ван урбаног 
подручја у 
Апатину 

Генерални 
план Апатина 

Локација предвиђена за 
радне поврсине,није 
предвидјена  пренамена 
простора 

Јавна својина 
Општине Апатин 

3. Индустријска зона у селу 
Купусина 

Уз железничку 
пругу Сомбор-
Апатин  

Просторни 
план опстине 
Апатин 

Локација предвидјена за 
радне површине, није 
предвиђена  пренамена 
простора 

Јавна својина 
Општине Апатин 

Извор: Одсек за локални економски развој, Општинска управа општине Апатин 
 

Постојеће радне зоне и радни комплекси у сеоским насељима односе се пре свега на комплексе великих 
пољопривредних предузећа која  већином и данас егзистирају у промењеном власништву: "Јединство" Апатин, 
"Млади Борац" Сонта, "Лучић-Пригревица", итд. У грађевинском подручју сеоских насеља општине Апатин постојеће 
радне зоне и радни комплекси обухватају површину 180,98 ha. У ванграђевинском подручју сеоских насеља укупна 
површина радних зона и радних комплекса обухвата површину 95,58 ha. 

 
Табела 2: Планиране радне зоне ван грађевинских подручја насеља 

Општина Апатин 
Ред. број КО Бр. радних зона Укупно П (ha) 

1. Купусина 1 33,89 
2. Пригревица 2 24,61 
3. Свилојево 2 56,48 

                                                   Свега 5 114,98 
Извор: ПП општине Апатин 
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За радну зону у Купусини постоји урађена пројектно-техничка документација и та зона је делимично комунално 
опремљена (струја, вода, гас, пут). За остале радне зоне које се планирају потребно је донети одговарајуће планове и 
израдити пројектно-техничку документацију. 

 
 Карактеристике локација и опремљеност слободне зоне“ Апатин“  

 
Слободна зона «Апатин» формирана је у јужном и југозападном делу града, обухвата две локације. Једна локација је 
"РТЦ и лука Апатин", која се налази непосредно уз обалу Дунава, површина локације "РТЦ и лука Апатин" је 120 ha 72 
araи 17 м². Та локација (означена као Л1) представља део подручја на коме ће се одвијати производне и логистичке 
активности укључујући и луку Апатин која ће се простирати на 32 ha. Постоји могућност проширења локације Л1 за још 
80 ha на урбанистички блок 91. На локацији Л1 укупно је рефулисано песком подручје и спремно за инвеститоре 27 
ha.Тренутно највећи корисници ових парцела су FLASH |SRB доо на 12 ha и доо "Друмско речни терминал" на 7,5 ha. 
Тако да у будућности је потребна рефулација и осталог подручја слободне зоне.  Друга локација је "БЛОК 61 АПАТИН" 
са површином 1 ha 14 ара и 72 м², тако  да укупна површина слободне зоне «Апатин» износи 122 ha 14ара и 04м². 
Локација означена као Л2, представља део зоне у којој ће се одвијати производне и  услужне активности. У процесу је 
проширење слободне зоне за укупно 15 ha на подручје Бродоградилишта које ће се припојити локацији Л1 за 9,5 ha и 
проширење локације Л 2 у блоку 61 за још 5,5 ha, као и на трећу локацију Л3 која се налази на територији општине 
Оџаци у износу од 270 ha. Тако да би укупна површина слободне зоне Апатин износила 430 ha, што би била највећа 
слободна зона у Србији. Општи циљ оснивања Слободне зоне „Апатин“ је да се подстакне привредна активност у 
Апатину, као и инвестирање домаћег и страног капитала и организовање производње ради пласмана на домаћем 
тржишту и у извозу. 

Конкретни циљеви су следећи: 
1. Постављање нове опреме и технологија које ће омогућити производњу производа који су конкурентни на 
светском тржишту. При томе, нова опрема ће да улази у облику директних страних или домаћих улагања, 
лизинг аранжмана или закупа стране и домаће опреме; 
2. Повећање производње и унапређење квалитета производа који се израђују. Повећање производње 
реализоваће се како постављањем нове опреме и увођењем нове технологије производње, тако и едуковањем, 
обуком и ефикаснијим коришћењем постојеће, те ангажовањем нове радне снаге; 
3. Повећање извоза у земље Европске уније, суседне земље и друге земље. При томе ће се користити већ 
постојећи коридори пласмана и уговорни односи које корисници Слободне зоне „Апатин“ имају у Европи и 
суседним земљама, али и успостављати нове комуникације и контакте  са страним тржиштем; 
4. Боље искоришћавање постојеће инфраструктуре, производне, саобраћајне, логистичке  и друге. То 
подразумева заснивање нове производње на локацији и проширивање постојећих капацитета, али и увођење 
адекватних услужних делатности.Специфичност слободне зоне „Апатин“ је и то да ће се у њој налазити лука на 
Дунаву, која представља огроман економски потенцијал за подстицај и појефтињење транспорта робе јер ће се 
пружити могућност регионалним фирмама, дакле не само у Апатину већ и шире, да робу у средњу, северну и 
источну Европу пласирају путем овог логистичког центра: 
5. Повећано запошљавање локалне радне снаге и едукација и обука  новим технологијама. Радна снага која се 
запошљава додатно ће се обучавати ради овладавања новим технологијама; 
6. Развој услужних делатности у функцији производње у оквиру Слободне зоне „Апатин“. Наведене услуге 
односиће се како на транспорт и шпедицију, осигурање и финансијске организације, тако и на услуге које дају 
подршку профитабилнијој производњи (производне услуге);  
7. Стварање услова за интеграцију производње која се обавља унутар Слободне зоне „Апатин“ у Апатину у 
регионалне, европске и светске привредне токове. Унутар Слободне зоне „Апатин“ пословаће се под условима 
какви су карактеристични за савремено пословање у земљама Европске уније и у другим развијенијим 
земљама у окружењу, што ће омогућити лакше интегрисање привреде Апатина у савремене привредне токове 
у Европској унији и другим земљама у окружењу. 

Привредни развој Апатина ће поред оживљавања  и настављања постојећих призводних активности бити 
заснован на развоју различитих производних садржаја везаних за локално сировинско залеђе или на програмима 
везаним за велике индустријеке произвођаче. Основни принципи развоја Апатина који се утврђују планским 
документима и овом стратегијом су пре свега развој општине као логистичког центра Западнобачког округа, 
општинског центра и индустријског центра. 

Даљи привредни развој реализоваће се кроз два типа просторних јединица: 
- радне зоне (постојеће и планиране) 
- појединачене просторне јединице (комплекс "АПА", погон "Дунава","Vero"и друге). 
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Б.1.3 КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ВОДОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Основни циљ је снабдевање, водоуређење, заштита и коришћење интегралних водопривредних система и 
усклађивање са заштитом животне средине и осталим корисницима у простору, ради заштите вода и заштите од вода.  
 

 Водопривредна инфраструктура и  снабдевање водом 
 
У општини Апатин делатност снабдевања насеља водом обављају ЈКП "Наш Дом" из Апатина и локални водоводи под 
ингеренцијом МЗ Сонта и МЗ Купусина. ЈКП "Наш Дом" преузима улогу снабдевања водом свих насеља  у општини 
тако да су на водоводни систем поред насеља Апатин  прикључени и насеља Пригревица и Свилојево.  

Велики привредни субјекти (Апатинска пивара, Хладњача, фабрика FLASH) имају своја изворишта за технолошке 
потребе  док санитарну воду користе из градског водовода. Водоснабдевање се врши са изворишта које се налази у 
брањеној зони од високих вода Дунава у непосредној близини бродоградилишта (подземне воде се захватају са 
четири бушена бунара, просечна експлоатација подземних вода са овог изворишта је око Q=130l/s). Како квалитет 
подземних вода не задовољава нормативе воде за пиће (повећан садржај гвожђа и нитрата), те се директно на 
изворишту врши прерада односно поправак квалитета воде у новом постројењу за припрему воде за пиће. Већи 
привредни субјекти (пивара и хладњача) имају своја изворишта за технолошке потребе, док санитарну воду користе 
из градског водовода. 

У МЗ Сонта организовано снабдевање насеља водом се обавља експлоатацојим три бунара на постојећем 
изворишту у источном делу насеља. Сирова вода се прерађује у властитом Погону за производњу и деферизацију 
воде,  по систему: бунар - сабирни резервоар (100 м3) - фабрика за третман воде - погон за производњу течног 
натријум хипохлорита - висински резервоар водоторањ (500 м3) - водоводна  дистрибутивна  мрежа. Постојећа 
фабрика воде и висински резервоар се налазе на парцели 5603/1 КО Сонта. 

 До 2011. године насеље Сонта се снабдевало водом за пиће из постојећа два бунара, старости 30 година. 
Обзиром да је издашност постојећих бунара Б-1 и Б-3 њиховом дугогодишњом експлоатацијом смањена, а број 
потрошача и потреба за пијаћом водом се увећала, ради континуираног и несметаног водоснабдевања и обезбеђења 
додатних количина пијаће воде избушен је  нови бунар БСо-4/10 - на парцели 9998/3 КО Сонта, удаљен 250 м од 
Погона-Фабрике воде. Нови бунар Бсо-4/10 је дубине 48.00 м, а филтерска конструкција је у интервалу од 29.00-
45.00м. Издашност бунара је Q=1800 l/min или 33 l/s, статички ниво воде у бунару износи Хс=3.63м, а динамички ниво 
Хд=7.05м, тако да просечна експлоатација подземних вода за потребе водоснабдевањаса сва три бунара износи око 
Q=90 l/s. 

Водоводна мрежа у насељу Сонта је прстенастог типа - 90 % и разгранатог типа - 10 % ( у улицама на рубу 
насеља). Главни цевовод је дужине 32 км и пречника је од Ø 80 до Ø 250 мм - цеви су од ПВЦ-а и једним делом - 
испод раскрсница - челичне. Секундарни вод је дужине 18 км, пречника од 3/4 цола до 2 цола - цеви су 
полиетиленске. Постоји 80 хидраната - испуста воде након испирања мреже. Током 2013. године извршен је главни 
преглед водоторња запремине 500 м3 на изворишту МЗ Сонта. Радове и детаљан преглед објекта водоторња, са 
урађеним техничким извештајем и стручним мишљењем са приказом резултата неопходних испитивања 
недеструктивним методама извршио је Грађевински факултет Суботица - Универзитет у Новом Саду. Након тога 
крајем 2014. године извршен је још један детаљан преглед стуба водоторња због утврђивања предмера и предрачуна 
за набавку нове доводне и преливне цеви у стубу водоторња, које је због њихове старости од преко 30 година и 
видно утврђене корозије потребно у што скорије време заменити. Потребно је у што скорије време инсталирати и 
станицу за дохлорисање, због обезбеђења присуства резидуалног хлора до 0,5 mg/l у води за пиће у свим деловима 
дистрибутивне мреже, обзиром да за сада не постоји у мрежи задовољавајућа количина - осим на самом изворишту и 
у деловимамреже који су у његовој непосредној близини. 

У МЗ Купусина организовано снабдевање насеља водом се обавља експлоатацојим три бунара на постојећем 
изворишту просечне експлоатације око Q=47 l/s. У насељу Купусина планирано је формирање изворишта јужно од 
насеља. Студијом из 1987. године је доказано да је могуће обезбедити довољну количину воде за сва насеља 
општине на локацији која је удаљена око 1200 м, узводно од постојећег водозахвата. 

Снабдевање насеља је тренутно задовољавајуће, како за потребе становника водом за пиће, тако и за остале 
потрошаче, било да су прикључени на систем ЈКП Наш дом или на сеоске системе у Сонти и Купусини. Изградњом 
новог постројења за припрему воде и заменом азбестних цеви у насељима Апатин и Пригревица знатно је побољшан 
квалитет пијаће воде. Дистрибутивна мрежа је задовољавајуће развијености, са могућношћу проширења до нових 
потрошача.  

Концепција снабдевања насеља водом заснована је на развоју регионалних система, као најповољнијих са 
аспекта експлоатационих трошкова и аспекта обезбеђења сигурне и квалитетне дистрибуције.Основу развоја будућих 
регионалних система за снабдевање водом чине заштићена изворишта подземних и површинских вода.Принцип је да 
се до рационалних и еколошки прихватљивих граница искористе локална изворишта подземних и површинских вода, 
а да се тек након тога регионалним системима допрема само недостајућа вода што значи да сва локална изворишта у 
насељеним местима и даље остају у функцији и после изградње регионалних система водоснабдевања. 
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Краткорочна оријентација снабдевања водом обухвата развијање микрорегионалних водоводних система 
(повезивање неколико насеља или општина у једну целину у зависности од расположивих изворишта). Временом, ови 
системи би се повезивали и обједињавали у веће целине, тј. у одређеном временском периоду у регионални систем 
ослоњен на извориште воде регионалног нивоа.  

У складу са Регионалним просторним планом АП Војводине, у планском периоду очекује се формирање Бачког 
система који је један од пет регионалних система. Чине га насеља Града Сомбора и насеља општина Апатин, Оџаци, 
Бач, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, Србобран, Бечеј и Нови Бечеј. Основно извориште овог система су 
алувијалне издани Дунава на сектору од Бездана до Богојева и коришћење вода основног водоносног комплекса. За 
задовољење потреба насеља у Бачком систему могу се користити и речне воде Дунава (непосредно или упуштањем у 
подземље), уколико им је квалитет задовољавајући. Систем би се формирао од централног постројења за комплетан 
третман воде, са базирањем на ресурс подземних вода и – или речне воде Дунава, и изградња магистралних 
повезних цевовода до свих општина у систему. Потенцијално извориште овог регионалног система водоснабдевања 
налази се на територији општине Апатин, на локацијама ''Буџак'' и ''Месарске ливаде''.  

Будући микрорегионални системи водоснабдевања ће бити усаглашени или ће бити део ''Бачког'' регионалног 
система водоснабдевања са регионалним извориштем вероватно у Апатину и због тога је важно да се ради 
повезивања са планираним регионалним извориштем у Апатину предвиди и резервише, поред осталог, коридор за 
магистрални цевовод поред пута Апатин – Сомбор. До тада, даљи развој водоснабдевања развијаће се у правцу кој 
ије сада у функцији, уз повећање броја црпних бушотина на постојећим или новим извориштима, са изградњом 
појединачних уређаја за дотеривање квалитета воде по утврђеним критеријумима. Због континуалног прoпадања 
изврсног броја бунара, као и да се оствaри потребан резервни капацитет потребно је проширење постојећих 
изворишта са неколико бунарских водозахвата. 
 

 Одвођење отпадних вода у централни пречистач 
 
По важећим Плановима, Генералним планом Апатина и Просторним планом општине Апатин који су усвојени 
2007.године односно 2013.године, предвиђено је одвођење отпадних вода у централни пречистач отпадних вода који 
је предвиђен у урбанистичком блоку 90 у Апатину, поред постојећег пречистача «Апатинске пиваре» тако да ће 
канализациони системи свих насељених места и Бање «Јунаковић» бити  прикључени на јединствени пречистач 
отпадних вода. Анализом трошкова у даљем планирању треба предвидети могућност изградње засебних система у 
насељу Сонта и Купусина због удаљености ова два насеља од планираног пречистача односно оправданост 
прикључења истих на централни ППОВ. 
 

 Фекална канализација 
 
У насељу Апатин је завршена изградња канализационе мреже у укупној дужини примарне и секундарне мреже од 
преко 106 км, још је остало да се уради канализациона мрежа у Ромском насељу у дужини 4050 м. У насељу 
Пригревица урађен је главни колектор у дужни од 1460 м и секундарна мрежа у дужини од  30 км, а потребно је да се 
уради потисни вод према Апатину и кућни прикључци. 

У насељу Сонта је урађен део главног и припрема колектора у дужини од 1000 м. Током 2015. године планира се 
наставак  изградње додатних 710 м, из конкурсних средстава која ће бити одобрена половином године. Након тога, 
потребно је приступити изради економске студије оправданости изградње засебног пречистача отпадних вода, само 
за потребе насеља Сонта које је најудаљеније од планираног пречистача отпадних вода у Апатину. Уколико анализе 
трошкова покажу економску оправданост, потребно је приступити изради пројектне документације за  биолошки 
мини-пречистач и упоредо радити на изградњи примарне и секундарне мреже у насељу Сонта. Планирана средства 
ће се обезбедити учешћем и аплицирањем на ИПА фондове ЕУ, у сарадњи са партнером из Републике Хрватске, и из 
ресорних Секретаријата АП Војводине и Министарстава Републике Србије.  

У насељу Сонта је урађен део главног колектора у дужини од 1000 м, потребно је у наредном периоду завршити 
главни колектор и секударну мрежу. У насељима Свилојево и Куписина потребно је урадити комплетно примарну и 
секундарну канализациону мрежу. 

Туристички локалитети и центри, као и викенд зоне, проблем одвођења отпадних вода решаваће преко 
компатних мини уређаја за биолошко пречишћавање или ће се отпадне воде евакуисати у бетонске водонепропусне 
септичке јаме које ће се периодично празнити аутоцистернама а садржај одвозити на депонију. 
 

 Атмосферска канализација 
 

У Апатину постоји изграђена зацевљена атмосферска канализација у скоро свим улицама. Међутим, при великим 
падавинама долази до плављења најнижих делова града, јер изграђена канализација нема довољан капацитет да 
прими сву количину воде која се створи за време пљускова. Стога је неопходно у наредном периоду преиспитати 
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капацитет изграђене мреже и то снимањем изведеног стања и израдом генералног пројекта за цео град, те у складу 
са истим урадити реконструкцију, санацију и повећање капацитета постојеће атмосферске канализације. У деловима 
града где постоје отворени канали потребно је изградити зацевљену канализацију за прихват оборинских вода, а у 
складу са претходно урађеним генералним пројектом одводње. 

Заједно са предузећем које одржава каналску мрежу у коју се уливају атмосферске воде града, потребно је 
дефинисати количине воде које се упуштају и преиспитати капацитет њихових објеката за прихват вода (канали, 
црпне станице...). 

Велики проблем за функционисање изграђене мреже представљају и дивљи прикључци фекалних вода на 
атмосферску канализацију. Потребно их је у сарадњи са надлежном инспекцијом све открити и елиминисати, како би 
се квалитет воде који се улива у каналску мрежу довео до траженог квалитета. 

По питању одржавања објеката атмосферске канализације (сливници, шахтови, цевоводи, изливне грађевине, 
црпне станице...) потребно је већу пажњу посветити редовном чишћењу како би систем могао правилно 
функционисати. 

У насељеним местима општине Апатин (Пригревица, Сонта, Свилојево и Купусина) атмосферске воде се 
прихватају отвореним каналима. При већим падавинама појављује се проблем у функционисању овакве мреже. 
Потребно је израдити идејне пројекте за одводњу воде са целог простора сваког насељеног места са дефинисањем 
реципијената, те у складу са истим извршити сукцесивну реконструкцију постојећих канала. Такође у насељеним 
местима потребно је у зони ужег центра насеља изградити зацевљену одводну мрежу. 

У насељу Сонта потребно је израдити пројектну документацију за одводњу атмосферских вода у нови 
реципијент, на основу идејног пројекта који постоји, за улицу Кајмакчаланска - од улице М. Пупина према крају крају, 
део улице М. Пупина и део, почетак улице Л. Костића. 

Да би дошли до поменутог реципијента, канал С-5 у шуми Слатини, потребно је обезбедити пролаз атмосферског 
канала кроз две парцеле обрадивог пољопривредног земљишта које су у приватном власништву. Када се реши 
имовинско-правна процедура приступиће се и изради извођачког пројекта. Кишну канализацију конципирати за 
меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд), а етапно реализовати тако да се 
изграђени делови рационално уклапају у будуће решење. 
 

 Хидротехничке мелиорације (одводњавање и наводњавање)  
 
На територији општине Апатин, према подацима пописа пољопривреде из 2012. године, у пољопривредној 2011/2012 
години је наводњавано 2421 ha земљишта или 10,49% од укупног коришћеног пољопривредног земљишта што је 
знатно више од просека за Републику Србији који износи 2,9%. Најзаступљенији начин наводњавања је површински са 
39,2%, а затим следе орошавање са 31% и кап по кап 29,9%. Главни извор воде за наводњавање су подземне воде на 
газдинству са 48,1% и површинске воде ван газдинстава 43,431%. У системима за новодњавање највише су 
заступљени жита пре свега семенки кукуруз, шећерна репа и повртарске културе (грашак, боранија).  Извор: РЗС, 
попис пољопривреде 2012, интерна акта општине Апатин 

Системи за наводњавање који су  у функцији у општини Апатин су следећи: 
- „Циган-Хат"-Апатин, „Апатин-Штајер I и II“, „Пригревица" и „Млади Борац“ и у току је реконструкција и 

проширење система Млади Борац. 
На  територији општине Апатин у атару насеља Купусина налази се неколико локалитета где се вода до 

обрадивих површина може довести из великих канала постојећом мрежом мелиоративних канала без пумпања тј. 
гравитационим упуштањем. Та околност смањује трошкове довођења воде до површине која би се на тај начин могла 
новодњавати. 

У ВДП "Западна Бачка" постоји изграђена пројектно-техничка документација за неколицину који за сада нису 
изграђени. И поред неповољне ситуације која тренутно влада по питању изгарђености и коришћења већ изграђених 
заливних система, може се очекивати да ће се у догледно време системским решавањем (првенствено на нивоу 
државе) ствари почети померати ка напред. Предуслови за развој наводњавања свакако постоје, потребно је 
стварање услова у којима би пољопривредни произвођачи видели шансу за улагање у изгардњу заливних система, 
без обзира на њихову величину.  

Изграђени пројекти заливних система су: а/ ЗС "Капела" за наводњавање 220 ha ораница 2 km источно од 
Свилојева (кишна крила); б/ ЗС "Поповац север" за наводњавање 114 ha ораница 2,5 km југоисточно од Свилојева 
(центар пивот); в/ ЗС "Кучка" за наводњавање 102 ha ораница 2,5 km северозападно од Свилојева (кишна крила); г/ ЗС 
"Поповац север" за наводњавање 777 ha (105 ha већ изграђено)  ораница 2 km источно од Пригревице. 

Нови системи који треба да се граде планирано је да се граде применом вештачке кише као начина 
наводњавања површина, а наводњавање кап по кап треба применити у вишегодишњим засадима. Планирано је да се 
граде интегрални мелиорациони системи (одводњавање, наводњавање, заштита од спољних вода), са свим мерама 
хидротехничких и агротехничких мелиорација. Ти системи омогућавају да се постојећа мрежа мелиоративних канала, 
уз извођење одређених минималних захвата, употребљaва за потребе наводњавања околног обрадивог земљишта у 
периодима када су изражени мањкови воде тј. у време јаких пролећних и летњих суша.  
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Што се тиче система одводњавања, на територији општине Апатин у функцији су следећи системи: Кучка, 9-За 
Апатин, Пригревица, Свилојево - Сонта, Сонћамски рит и Кеверча - Дубоки јендек. Овом општином су обухваћени и 
делови система за одводњавање Сига - Казух, ДТД Чичови - Милетић, ДТД Буковац и 9-6 Купусина. На наведеним 
системима за одводњавање налази се око 390 км канала за одводњавање (различитих хидрауличких карактеристика) 
са око 280 цевастих и плочастих пропуста, неколико устава, уливних грађевина и сличне. 

На четири система постоје црпне станице за пребацивање вишкова воде у реципијенте, 9-1 Богојево, 9-1а 
Кеверча, 9-За код Апатина и 9-6 Купусина: 
 
Табела 3: Приказ локација и капацитета црпних станица 

Црпна станица Км. тока Дунава Капацитет 
«9-1Богојево» 1370 2x1,25 м3/сек 
«9-1аКеверча» 1375 2x2 м3/сек 1x1 м3/сек 
«9-3а Апатин» 1398 2x0,60 м3/сек 

Извор:  ВДП „Западнабачка“ Сомбор, 2014. 
 
Планирани развој у области одводњавања и наводњавања подразумева:  
- редовно одржавање и уредно функционисање до сада изграђених хидротехничких система (Хс ДТД и до сада 

изграђени делови регионалних хидросистема);  
- одржавање и обезбеђење функционисања постојећих система за одводњавање постепеним побољшањем тако 

да, на крају планског периода, буде у складу са Стандардима, критеријумима и нормативима ЈВП ''Воде Војводине'' за 
ову врстурадова, као и да стварне техничке карактеристике система за одводњавање буду доведене у склад са 
пројектованим хидромодулом, капацитетима црпних станица и устава, протицајним профилима у каналима, и др.;  

- повећање  капацитета црпне станице 9-3а Апатин;  
-двонаменско коришћење постојећих канала система за одводњавање, односно уз њихову реконструкцију 

могуће је њихово коришћење и за наводњавање где је то хидротехнички могуће и оправдано са становишта водног 
режима и економије;  

- поправка и ревитализација постојећих заливних система;  
- повећање ефикасности одводњавања цевном дренажом, где је то потребно;  
- научно-истраживачки рад у правцу изналажења нових технологија и мехaнизације за ефикасније и јефтиније 

одржавање и функционисање мелиорационих објеката ради снижавања трошкова по јединици одведене сувишне 
воде.  

На земљишту које припада каналу не могу се градити било какви објекти нити се оно сме запоседати. Начелно се 
могу планирати привредни објекти, пристаништа-стоваришта, објекти за спорт, рекреацију и туризам, под условом да 
не угрожавају функционалност канала. Не планира се значајније проширење система за одводњавање, већ само 
одржавање (чишћење од замуљења и растиња) и евентуалне реконструкције постојећих. На пољопривредним 
површинама на којима је потребно вршити наводњанање усева, могуће је двонаменско коришћење постојећих 
канала система за одводњавање, односно уз њихову реконструкцију могуће је њихово коришћење и за наводњавање. 
За све објекте који се буду градили на овим системима дефинисаће се водни услови и ускладити изградња са 
потребама конкретних водних захтева.  

На територији општине Апатин постоје следећи системи заштите од поплава речних вода: насипи I и II 
одбрамбене линије дуж реке Дунава са заштитним шумама. Дуж реке Дунав изграђени су објекти (насипи) за заштиту 
од високих водостаја са вероватноћом појаве једном у 100 година (1% В.В. Дунава). Кота круне насипа насипа 
дефинисана је према критеријуму да заштитна висина изнад 1% В.В. износи: 

- за земљани насип + 1,20 м 
- завертикални зид + 0,80 м 

Насипи I одбрамбене линије уз леву обалу Дунава изграђени су у дужини од 41,8 км, са следећим деоницама 
- леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23,80 км 
- леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18,8 км 

Насипи II одбрамбене линије штите подручје од узводних продора воде. На предметном подручју изграђени су 
секундарни насипи:  

- "Кучка II" од 0+000+6+285, који део насипа Бачки Моноштор-Апатин (од уставе "Купусина" до споја са 
насипом прве одбрамбене линије) и  
- Насип Апатин-Богојево (по круни је изграђена коловозна конструкција, регионални пут од Апатина до споја са 
насипом прве одбрамбене линије). 
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Б.1.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Развој енергетике и енергетске инфраструктуре треба да делује подстицајно на привредни развој, заштиту животне 
средине и интеграцију у регионално и национално тржиште енергије.  
 

 Електроенергетска инфраструктура 
 
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору градског насеља Апатин обезбеђено је из 
трансформаторске станице ТС 110/20 кV "Апатин" преко осам 20 кV далековода. Такође од ТС 110/20 кV "Апатин"  
полазе и 110 кV далеководи: 1215 Апатин-Бели Манастир, 1107/3 Апатин Оџаци и 1107/2 Апатин—Сомбор 2. На датом 
простору постоји изграђена преносна средњенапонска 20 кV , каo нисконапонска 0,4 кV електроенергетска мрежа са 
припадајућим трафостаница (20/0,4 кV). 

Планиран је 110 кV далековод од ТС "Апатин" за повезивање са суседним конзумом ТС "Сомбор" и прикључак за 
нову трафостаницу 110/20 кV код Сомбора. Изградњом нових трафостаница 20/0,4 кV напонског преноса и 
реконструкцијом постојећих, обезбедиће се довољно капацитета за све потрошаче. Нисконапонску мрежу у поједим 
деловима општине Апатин потребмо је реконструисати. Део потребне електричне енергије могуће је обезбедити и из 
обновљивих извора енергије, а све обновљиве изворе енергије потребно је повезати на најближу  110 (20) кV 
постојећу мрежу система Србије. Електромрежа у насељима ће бити углавно надземна на бетонским и гвоздено-
решетакстим стубовима. У деловима насеља где је планирано вишепородично становање, радне зоне, централни 
садржаји и спортско-рекреативне површине мрежа ће се у потпуности каблирати.  

Поправљање квалитета испоруке и напонски прилика у мрежи решаваће се локално, по потреби, изградњом 
нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске, зидане и стубне 
трафостанице. За новопланиране објкете, на нивоу мањих ангажованиг снага, прикључење ће се вршити кабловском 
нисконапонском мрежом са постојећих дистрибутивних трафостаница. У случају већих ангажованих снага градиће се 
трафостанице у власништву трећих лица на парцели или у оквиру објекта, које ће бити повезане са постојећом 
срдњенапонском мрежом улаз-излаз, или путем  20 кV надземних водова. 

Снабдевање потрошача елетричном енергијом у општини обавља предузеће "ЕПС Снабдевање" доо као јавни 
снабдевач за потрошаче који имају право на јавно снабдевање (домаћинства и мали купци), а остали купци се 
снабдевају директно по Закону о енергетици од лиценцираних снабдевача на слободном тржишту.  

У свим насељима, туристичким и другим локалитетима потребно је изградити квалитетну јавну расвету. Мрежа 
јавног осветљења ће се каблирати у деловама насеља где је електроенергетска мрежа  каблирана, а у деловама 
насеља где је електроенергетска мрежа надземна, светиљке за јавно осветлење ће се постављати по стубовима 
електроенергетске мреже. За осветлење користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја односно са 
штедљивим светлосним изворима (ЛЕД технологија). Такође се подразумева одржавање већ постојећих инсталисаних 
светиљки уз праћење тренда избацивања светиљки са извором светлости од Hg(жива) и примењевање стандарда IP 
56, IP 65 и IP 66. Треба предвидети и уградњу слободностојећих ормана јавне расвете ( у стандарду IP 55 и IP 56) у које 
би се постављала аутоматика за управљање  јавном расветом. Тренутно је више од 95% ормана у склопу ТС па је за 
сваку интервенцију потребно тражити излазак надлежене ЕД (електродистрибуције) на терен. Реализацијом овакве 
мере општина би имала потпуну контролу над објектима јавне расвете и не би било потребе за обраћањем 
Електровојводини и плаћање њихових услуга. 

Напајање елекричном енергијом садржаја ван насеља може се обезбедити и из сопствених извора (агрегати, 
обновљиви извори енергије). 

Изградња електроенергетске мреже, високонапонске и нисконапонске, на простору општине вршиће се у складу 
са плановима развоја електроенергетске мреже, односно условима надлежних предузећа. 
 

 Гасоводна инфраструктура 
 
Транспорт и дистрибуција гаса у Републици Србији се врши преко јединствене мрежа гасовода високог, средњег и 
ниског притиска, а гас се обезбеђује из локалних извора и увозом из Русије. У АП Војводина гасна мрежа је 
развијенија у односу на друге делове Републике Србије са тенденцијом даљег ширења и модернизације и ако висока  
цена гаса знатно утиче на смањену укупну потрошњу гаса. У свим јединицама локалне самоуправе на територији АП 
Војводине је извршен или је у току процес гасификације а укупна потрошња гаса износи око 1,5 милијарди м3 гаса 
годишње. Транспортна мрежа у АП Војводина је у власништву ЈП "Србија гас" и дугачка је око 164 км, дужина 
дистрибутивне гасне  мреже средњег притиска је око 952 км а дужина гасоводне мреже ниског притиска је преко 
9200 км. 

На простору општине Апатин изграђен је разводни гасовод високог притиска РГ 04-15 Сомбор Апатин и комплекс 
ГМРС "Апатин" за снабдевање целе општине Апатин природним гасом. Извршена је гасификација свих насељених 
места у општини Апатин, а једино у насељу Купусина ДГМ није пуштена у рад. Укупна дужина дистрибутивне мреже је 
260 км од тога је 40 км средњег притиска, а 220 км ниског притиска. Укупан број потрошача гаса у општини Апатин је 
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око 800. Већи потрошачи гаса су "Рапид", "Апатинска пивара", "Сушара", Бања "Јунаковић", предшколска установа 
"Пчелица", нова фабрика  "FLASH SRB" doo у Слободној зони "Апатин" и потенцијално нови привредни субјекти који ће 
радити у слободној  зони. 

Снабдевање природним гасом потрошача у општини Апатин за потрошаче који имају право на јавно снабдевање, 
домаћинства и мали потрошачи, врши ЈП "Србија гас" Нови Сад као један од  33 јавна снабдевача у Републици Србији, 
а остали потрошачи према Закону о енергетици купују гас од лиценцираних снабдевача на слободном тржишту.  

Постојећи капацитет гасоводне инфраструктуре омогућује задовољење потреба за природним гасом свих 
корисника (постојећи и планирани потрошачи) на овом простору, а да се при томе не наруши безбедно, квалитетно и 
стабилно снабдевање потрошача природног гаса. Постојећу и планирану дистрибутивну и разводну гасоводну мрежу, 
са пратећим објектима, везати у прстен, како би се обезбедило квалитетно  снабдевање свих потрошача и омогућиле 
хаваријске интервенције на гасоводној мрежи без прекидања снабдевања гасом осталих потрошача. 

 
 Нафтоводна инфраструктура 

 
Преко општине Апатин не простиру се нафтоводи нити постоје изграђена складишта нафтних деривата од већег 
занчаја. Ради рационалнијег, економичнијег и безбеднијег транспорта нафтних деривата прдвиђено је у целој 
Републици изградња цевоводног транспорта као сиситема продуктовода а  према претходној студији и према 
Посебном плану подручја посебне намене за систем продуктовода преко општине Апатин се непланира изградња 
истих а најближи крак планираног система је правац  Нови Сад – Сомбор и евентуална могућност за прикључења на 
тај правац. 

Потребе конзума за дериватима нафте су задовољене преко већег броја снабдевача. Од више 150 снабдевача 
који егзистирају на територији АП Војводина, највећи број њих се и бави само снабдевање моторним горивима,  у 
општини Апатин сабдевањем се баве : "НИС", "Лукоил" и "Кнез Петрол". 
 

 Геотермална инфраструктура 
 
Општина Апатин располаже великим потенцијалом термоминералних вода које се могу вишеструко користити, а пре 
свега за развој здравственог туризма (бање) односно изградњу спортско-рекреативних центара са “SPA/wellness” 
програмима. Бања „Јунаковић“ која се налази у близини града Апатина на ободу шуме, почела је са радом 1983. 
године и за њене потребе је направљено пет бунара са различитом изворишном температуром воде. Значајан 
податак је да воде ове термоминералне бање спадају у ред високо квалитетних термалних вода сличних као што су 
„Карлове Вари“ у Чешкој и Бањи „Харкањ“ у Мађарској. Терапијске вредности ове воде се односе на лечење свих 
врста реуматизма, ортопедских и неуролошких оболења, гинеколошких оболења и проблема стерилитета. С обзиром 
да су термоминерални извори делимично обновљиви ресурси, неопходно их је, као природна добра штитити и 
користити у оквирима одрживог развоја подручја. 

Термоминерална вода се може користи вишенаменски тако да се, поред коришћења за потребе бањских 
објеката (балнеотерапија, загревање бањских просторија, као санитарна топла водапо собама, у терапијским и 
рекреационим базенима и др.) може користити и за загревање других објеката, за пластенике и стакленике и др. Вода 
се у бањи “Јунаковић” користи за лечење реуматских обољења (све врсте реуматизма, дегенеративни и запаљенски 
реуматизам), ортопедских обољења (деформације кичменог стуба и екстремитета, стања после повреда костију и 
зглобова, постоперативна стања костију и зглобова, лечење спортских повреда), неуролошких обољења, 
гинеколошких обољења и обољења дисајних путева. 

Да би се вода несметано користила изграђен је хидротермални систем за припрему, дегазацију идистрибуцију 
воде. У циљу подизања температуре воде инсталисане су топлотне пумпе. 
 
Табела 4: Основне карактеристике термоминералне воде која се користи у бањи “Јунаковић” 

Локалитет 
бушотине 
 
 
 

Капти- 
ран 
интер- 
вал 

(m) 

Изда- 
шност 

(l/s) 

Темп. 
воде 

(° C) 

Укуп. 
мине. 

(g/l) 

Садржај терапеутски активних компоненти (mg/l) 
 

Тип 
воде 

J Br F Li Sr² H₂S+ 
HS“ 

HBO₂ H₂SiO₃ 
+SiO₃ 

Европски стандарди 
 1-2 1-10 5-25 2 1-5 2 1-10 5-50 5-50 

Домаћи стандарди 
 1 1 - 2 - - 1 - - 

Cl- 
HCO₃- 
Na 

Бања 
„Јунаковић“ 
 
 

596-701 36,6 54 6,5 2,8 2,0 2,8 1,2 5,6 0,9 11 7 

   Извор: НИС Гаспром, 2014. 
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Како подручје Војводине тако и општина Апатин има значајне потенцијале у коришћењу геотермалне енергије. 
До сада хидротермални потенцијали општине Апатин испитани су на бушотинама Кps-1/H, Pb-1/H, Pb-2/H, Prg-1/H и 
Pb-3/H. Активно хидротермалне бушотине се користе у Бањи «Јунаковић». Термоминералне воде у Бањи «Јунаковић» 
потичу са 700 м. дубине и достижу 50°C. Термоминералне воде се могу користити вишенаменски па сем за потребе 
бањског туризма, могу се кориситити за потребе грејања других објеката, за пластенике и стакленике и др. 

Активирање бушотина на осталим локалитетима захтева претходна доистраживања и верификацију квалитета и 
капацитета термоминералне воде, израду одговарајуће планске и техничке докуменмтације и као и изградњу 
потребних објеката и инфраструктуре како би се обезбедило рационално и рентабилно коришћење. 

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме 
би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине. На 
простору општине као алтернативни облици енергије могу се користити: биомаса, биогас, геотермална енергија,  
сунчева енергија и енергија ветра. 

 
 

Б.1.5. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СИСТЕМА 
 
Кроз насеље Апатин пролази оптички кабл Сомбор-Апатин-Сонта, магистралног значаја. Спојни пут је реализован 
преко РР везе Сомбор-Апатин, а део преко дигиталног система преноса по оптичком каблу. Планиране су оптичке 
кабловске везе од Богојева, преко територије општине Апатин, према Оџацима, Врбасу и Сомбору. За квалитетно 
одвијање електронског саобраћаја на подручју општине потребно је изградити квалитетене спојене путеве оптичким 
кабловским везама уз све главне и локалне путне правце. 

Телекомуникациона мрежа је подземна, а само  малим делом надземна на дрвеним стубовима.  
У свим насељеним местима општине Апатин све телефонске централе су дигитализоване са довољним 

прикључним капацитетима, систем је модуларан са могућношћу повећања капацитета за ADSL  интернет тако да су 
тренутни капацитети задовољавајући.  

Приоритет даљег развоја су наставак изградње оптичких каблова и дигиталних система преноса до сваког 
насеља, реконструкција и проширење месних мрежа према потребама корисника са тенденцијом преласка на 
подземне разводне мреже са бакарним кабловима или оптичким влакнима и даљи развој других широкопојасних 
сервиса.  

За обезбеђивање кабловског повезивања (оптичким или мрежним кабловима) потребно је планирати 
одговарајуће коридоре дуж сваке саобраћајнице и то са једне стране у ужим улицама, са обе стране у ширим 
улицама. Нову приступну мрежу градити са кабловима нове генерације који су предвиђени за широкопојасни пренос 
или са оптичким кабловима. Оптичку и примарну приступну мрежу планирати искључиво са подземним кабловима 
(сем у изузетним случајевима када се због хитности реализације може изградити и надземно), а разводна мрежа са 
бакарним проводницима ће се градити подземно или надземно. Планирати даљу децентрализацију приступних 
мрежа са бакарним проводницима и то тако да се обезбеди да 90% претплатника у граду има претплатничку петљу 
краћу од 1 km, а у сеоским насељима 80% претплатника краћу од 2 km. У зависности од величине насеља биће 
потребно планирати и већи број локација за постављање комутационих чворова у кућиштима за спољну монтажу. 
Кратка приступна мрежа ће омогућити велике брзине протока података и мултимедијалних сигнала.  

На територији општине Апатин присутни су сви оператери који послују на територији Републике Србије са 
одређен бројем базних станица мобилне телефоније.. Нове генерације базних станица мобилне телефоније, 4Г, треба 
да омогуће поред преноса говора и пренос података са великим брзинама и низ нових сервиса.  

Концепција развоја електронских комуникација подразумева увођење најсавременијх технологија у овој 
области, модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградњу сигурне широкопојасне мреже на свим 
нивоима, закључно са локалним, уз употребу најсавременијх медијума преноса, потпуну дигитализацију свих система 
електронских комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС) уз обезбеђење довољно 
капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора уз обезбеђивање подједнаке доступности свим 
оператерима.  

Приликом планирања, пројектовања, производње, изградње, одржавања и рада електронске комуникационе 
мреже, електронске комуникационе инфраструктуре и припадајуће опреме примењују се одредбе Правилника о 
захтевима за утврђивање заштитног појаса за елекронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио 
коридора и заштитне зоне и начину извођења приликом изградње објеката (''Сл. гласник РС'', бр. 16/2012) у складу са 
законом којим се уређују електронске комуникације.  

С обзиром на брз развој електронског комуникационог система као и услове које буде диктирала нова 
технологија развоја система мобилних комуникација нове локације базних радио – станица и радио релејних станица 
биће одређиване у складу са овим Планом, односно урбанистичким плановима за подручја где су исти утврђени за 
даљу разраду као и плановима развоја надлежних оператера, уз задовољење законских и техничких прописа за ту 
врсту објеката. 

За пренос и дистрибуцију радио и ТВ сигнала  само је насеље Апатин највећим делом покривено кабловским  
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дистрибутивним системом. Провајдер услуга путем КДС-а је SAT-TRAKT доо. Потребно је изградити кабловски 
дистрибутивни систем у свим насељеним местима.  

Сва насељена места у општини Апатин имају могућност коришћења IPTV услуге. 
На територији општине Апатин егзистира више интернет провајдера, од тога услуге кабловског интернета нуди 

један провајдер,  SAT-TRAKT доо, на територији насеља Апатин. Услуге ADSL интернета пружају Телеком  Србија АД, 
ПТТ нет, ЕУнет доо и Орион телеком и покривају сва места. Услуге бежичног (wireless) интернета нуде  2 провајдера, 
Орион телеком и Инфо-тех, на територији свих насељених места. 

 
 Поштанска комуникација 

 
На подручју општине Апатин поштанске услуге се врше путем 7 јединица поштанске мреже, три у граду Апатину и у 
сваком насељеном месту по једна, које врше  све услуге и осигуравају врло добру покривеност свих насеља 
поштанским услугама. У наредном периоду поштански саобраћај одвијаће се преко постојећих поштанских јединица у 
насељима, са евентуалним новим уговорним шалтерима у насељима и туристичким локалитетима. 
 

 Електронске комуникације  
 

Концепција развоја електронских комуникација подразумева увођење најсавременијх технологија у овој области, 
модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградњу сигурне широкопојасне мреже на свим нивоима, 
закључно са локалним, уз употребу најсавременијх медијума преноса, потпуну дигитализацију свих система 
електронских комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС) уз обезбеђење довољно 
капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора уз обезбеђивање подједнаке доступности свим 
оператерима. 

Перспектива у области је и увођење  "е" управе, као изградња информационе инфраструктуре у свим локалним 
самоуправама, према стратешким документима ЕУ, Републике Србије, АП Војводине, које потенцирају и финансирају 
израду пројектне документације и реализацију пројеката.  

Телекомуникациона и ИТ (информационо технолошка инфраструктура) има као један од основних циљева, за 
увођење електронске управе- изградњу информационе инфраструктуре која подразумева повезивања јавног сектора 
путем: 

- успостављања ГИС-а савременим методама аквизиције просторних података; 
- ММS (mobile mapping system); 
- увођење савремених информационих технологија (claud computing). 

 
 
Б.1.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Обзиром на проблеме због непотпуног обухвата организованог сакупљања отпада и неадекватног одлагања, општина 
Апатин се укључила у реализацију принципа Националне стратегије управљања комуналним отпадом и у складу са 
тим, Град Сомбор као носилац, и општина Апатин заједно са општинама Кула, Оџаци и Бач потписале су ''Споразум о 
формирању региона за управљање комуналним отпадом''и на основу Студије о просторном размештају депонија на 
територији Војводине одредиле постојећу депонију Града Сомбора (која се налази на локацији ''Ранчево'') за 
регионалну депонију. Изградња регионалне депоније је од интереса и за становнике општина у окружењу, те ће се на 
тај начин успоставити потребан и примерен европским стандардима, регионални карактер депоније. 
 

 Комунална инфраструктура 
 
У складу са Законом о управљању отпадом, Скупштина општине Апатин, усвојила је Регионални план управљања 
отпадом - План одрживог управљања отпадом у Западнобачком региону (''Сл.лист општине Апатин, бр. 4/2010) за 
општину Апатин, град Сомбор и општине Оџаци, Кула и Бач. Основни циљ овог плана је успостављање целовитог 
система управљања отпадом и покривеност свих територија у општинама Региона (урбаних и сеоских). План 
подразумева примарно одвајање на извору пластике, стакла, папира и картона. Остале количине генерисаног отпада 
ће се односити из свих домаћинстава у региону на регионалну депонију или трансфер станице (у зависности од 
удаљености насељеног места од регионалне депоније). У склопу регионалног система за управљање отпадом ће 
функционисати и трансфер станице ради развијања одрживог система управљања отпадом, а у циљу смањења 
загађења животне средине и деградације простора. Трансфер станице су због велике удаљености предложене у 
општинама Кула, Оџаци и Бач и морају бити тако пројектоване да обезбеде привремено складиштење отпада у 
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насељеним местима. Затим ће се отпад са трансфер станица сабијен на већу густину превозити на регионалну 
депонију. Комунални отпад из општине Апатин и Града Сомбора ће се директно одвозити на регионалну депонију. 
Напомена: Просторним планом општине Апатин из 2013. године и локалним планом управљања отпадом   
предвиђено је постојање трансфер станица Апатин,  потребно усагласити ове одрeдбе. 

Скупштина општине Апатин, усвојила је документ „Локални план управљања отпадом на територији општине 
Апатин“ (''Сл. лист општине Апатин'', бр. 1/2010) који представља документ којим се дефинишу циљеви и услови за 
рационално и одрживо управљање отпадом кроз преиспитивање постојећег начина сакупљања, одношења и 
одлагања комуналног отпада на територији општине, увођење система разврставања и поновне употребе отпада, 
обезбеђивање адекватног начина збрињавања отпада и др.  
 

 Третман отпада различитог порекла 
 
Локалним планом управљања отпадом за општину Апатин предвиђено је формирање неколико сакупљачких станица 
у насељима где ће се лоцирати контејнери које ће континуирано празнити надлежна комунална организација, одакле 
ће се отпад одвозити на локалитет у блоку 92, који ће бити прилагођен наменом и функционалношћу у трансфер 
станицу односно на регионалну депонију кад се за то стекну услови. 

У планском периоду је неопходно изградити регионалну депонију и пратећу инфраструктуру за адекватно 
управљање отпадом, а паралелно са тим све неуређене депоније је потребно затворити и извршити њихову санацију.  

Тренутна ситуација у општини Апатин је таква да се врло мала количина чврстог отпада прикупи од становништва 
и привредних субјеката и адекватно збрине и  рециклира. Неколико оператера на територији општине Апатин  имају 
дозволе за сакупљање/транспорт неопасног отпада ( један оператер и за складиштење и третман)у складу са Законом 
о управљању отпадом и где се одређене количине углавном амбалажног отпада и  отпада од метала даље 
рециклирају. 

Велика већина несепарисаног отпада се одвози из насеља Апатин и Пригревица на привремену депонију у блоку 
92, а насеља Свилојево, Сонта и Купусина имају своје привремене депоније (сметлишта) где одвозе прикупљени 
отпад. Не врши се мерење нити евидентирање истог. Појављује се и отпад од угинулиг животиња који се затрпава и 
ако се у близини налази фабрика  "Протеинка" д.п.п. која је формирана као републичко јавно предузеће и бави се 
безбедним збрињавањем отпада животињског порекла и конфиската.  

Депоније нису ограђене и тако је омогућен приступ неовлашћеним лицима и лицима која прикупљају 
секундарне сировине и често врше спаљивање прикупљеног отпада ради прикупљања истих. 
Старост депоније је око 30 година а смеће заузима површину од 6,5 хектара а смећем су затрпани и постојечи атарски 
путеви на парцелама 10222 и 9039. 

Израђен је пројекат санације и рекултивације депоније месног сметилишта комуналног отпада а пројектом су 
обухваћени план нивелације површина, план санације и затварања, елементи санитарног уређења, план биолошке 
рекултивације. Затварање ове депоније предвиђено је међуопштинским споразумом о регионалној 
депонији.Најоптималније решење је да се део простора које заузима отпад уреди за потребе контролисаног и 
санитарног депоновања у наредних 3 године.Тренутна ситуација је да је смеће одложено на површини од 6,5 хектара 
а удаљеност ивице простора депоновања од обале корита реке Дунав износи 1,2 км. 

Контролисано, санитарно одлагање смећа захтева да се депоновање отпада врши по слојевима. У току радног 
дана око 32 м3 добро компактног смећа прекрива се инертним материјалом дебљине до 20 цм а уобичајене 
дебљинепрекривног слоја су 15-30 цм.Током радног дана сакупи се око 71 м3 некомпактираног или 32 м3 
компактираног смећа. Привремена депонија у Апатину је разврстана у категорију К3, што подразумева званичне 
депоније- сметилишта које се још могу користити у периоду до 5 година под условом да се претходно изврши 
санација са минималним мерама заштите. 

Потребно је у најскорије време отворити рециклажни центар где ће вршити прикупљање и сепарисање и 
паковање чврстог отпада по угледу на друге градове и општине и такође успоставити систем за сакупљање опасног 
отпада (моторна уља, електронски отпад, истрошене батерије  и акумулатори, отпад који садржи азбест) у склади 
националним плановима за управљање тим врстама отпада. Инертни отпад је предвиђено да се Одлуком о 
одређивању локације за одлагање инертног грађевинског отпада и отпада од рушења објеката (''Сл.лист општине 
Апатин'', бр. 4/2010)  одлаже на депонију за одлагање инертног отпада која се налази поред постојеће депоније у 
блоку 92.  

Основни циљ  је успостављања целовитог система управљања отпадом у складу са Националном стратегијом, 
Законом о управљању отпадом и постојећим европским захтевима и стандардима.  

Потребно је у врло кратком року отклонити све препреке за реализацију пројекта регионалне депоније као и  
покренути друге пројекте, изградња рециклажног центра, санацију постојеће месне депоније и санацију и 
рекултивацију постојећих неуређених и дивљих сеоских депонија, проширење обухвата организовано изношење 
отпада у насељеним местима, успостављање система за управљање посебним токовима отпада: отпадна уља, 
истрошене батерије и акумулатори, отпадне гуме возила, медицински отпад, ЕЕ отпад, амбалажни отпад и др., 
подстицање сакупљања и сепарације отпада подстицање тржишта рециклираних материјала.   
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Б.1.7. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И УРБАНИЗМА 
 
Сектор урбанизма се пре свега  идентификује са планском документацијом (Просторни план, Генерални план, План 
детаљне регулације) и у оквиру опште Стратегије одрживог развоја општине овај сектор је неопходан пре свега ради 
издвајања стратешких циљева и приоритета у оквирима капиталних инвестиција од општег и јавног интереса општине 
Апатин. 

Основни оквир за усмеравање сектора урбанизма, који се даље пројектно разрађује, јесте Просторни план 
општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 6/2013). 

JP Дирекција за изградњу „Апатин“ ће се у наредном периоду, уз учешће надлежне општинске управе и 
инспекцијских служби, старати о следећим областима: остварењу принципа енергетске ефикасности, рационалне 
изградње, очувања природних ресурса и визуелног идентитета подручја као и о поштовању традиције, узимајући у 
обзир и културне параметре приликом израде просторних и урбанистичких планова; јачању улоге јавног превоза уз 
увођење нових видова јавног превоза, измештању транспортних коридора из централног градског језгра и настојању 
да се изграде обилазнице, решавању проблема мирујућег саобраћаја, примени високих еколошких стандарда при 
изради просторних и урбанистичких планова (одређени проценат парковских површина, пошумљених површина, 
излетишта и простора за рекреацију); утврђивању нових локација у оквиру урбанистичких планова за решавање 
стамбених проблема социјално угрожених група – пракса ревидирања урбанистичког плана кроз поштовање начела 
недискриминације и несегрегације.  

Процеси просторног и урбанистичког планирања треба да се воде отворено и уз поштовање усвојених 
процедура. Умањење ризика од катастрофа н атериторији општине плански ће се спроводити на начин да се остваре: 

* развијени урбанистички и технички услови за градњу који обезбеђују отпорност грађевина на катастрофе, 
засновани на проценама друштвених, економских и еколошких утицаја; 

* процене ризика од катастрофа интегрисане у урбанистичке и просторне планове и планове за управљање у 
насељима подложним катастрофама, нарочито у пренасељеним областима и насељима у којима се одвија брза 
урбанизација. 

 
 Стање и проблеми у сектору урбанизма 

 
Планска и урбанистичка докумунтација су предуслов за развој инфраструктуре и привреде. Урбанистичка 
документација на нивоу урбанистичког планирања није потпуно усклађена са потребама инвестиционе изградње. 
Иако је израђен и усвојен велики број планских и урбанистичких докумената, потребно је њихово комплетирање за 
наредни период. Евидентно је да недостају, односно нису још усвојена, поједина стратешка планска документа као 
што су: ПДР приобаља Дунава у централној градској зони, ПДР приобаља Дунавца, ПДР радне зоне Свилојево, итд. 

Велик је подстрек релативно брзо исходовање сагласности и дозвола што је у надлежности општинских органа 
локалне самоуправе. Пратећа службе као што је Катастар општине Апатин, не заостају пуно за потребама савременог 
инвестиционог планирања. Ипак потребно је учинити побољшања.  

Једна од основних делатности локалних самоуправа је газдовање над земљиштем, што је у значајној мери 
одређено просторним подацима те од њиховог квалитета директно зависи ефикасност газдовања простором и 
организацијом живота и рада. У оквиру реализације пословне стратегије и тежње за повећањем ефикасности и 
ефективности рада локалне самоуправе, неопходно је развити процес унапређења компоненти који чине 
„Геоинформациони систем“ (ГИС) а то су 

-  Хардвер и Софтвер (стварања дата центра локалне самоуправе као првог корака ка остварењу циља "е-управе" 
и изградња инфраструктуре и оптичке мреже); 

- Подаци  (прикупљање просторних података ММС-ом са интеграцијом већ постојећих); 
- Корисници (учинити доступним податке и постати провајдер истих). 
Просторне информације у газдовању простором представљају најважнији ресурс, и као такви се користе у 

функцији планирања, уређења, експлоатације и очувања човековог природног окружења.  
Квалитет просторних података у корелацији је са квалитетом и ефикасношћу доношења пословних одлука, 

посебно у оквиру рада пословних система каква су ЈП која се баве планирањем и изградњом, односно одржавањем. 
 

 Мере и инструменти за имплементацију планова  
 
Према Просторном плану општине Апатин развој, уређење, коришћење и заштита простора у обухвату Просторног 
плана, односно реализација планских решења, реализоваће се на основу мера и инструмената за имплементацију 
плана, које се заснивају на изради одговарајућих планских докумената и програма, изворима финансирања, 
одговарајућој институционалној подршци и информатичкој подршци. 

Основни плански документи вишег реда на коме је заснована израда Плана су: Просторни план РС, Региоанлни 
просторни план АПВ и Просторни план посебне намене „Горње Подунавље“, чије су одредбе у потпуности 
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испоштоване у контексту просторних решења за ово подручје. Важећа урбанистичка документација је испоштована у 
контексту реализације основног циља израде Плана, а то је оптимална организација и одрживи развој простора 
Општине. 

У току израде овог плана израђен је и Концепт Просторног плана подручја посебне намене међународног 
пловног пута Е-80-Дунав (Паневропски коридор VII), који обухвата и део територије општине Апатин. С обзиром да ће 
наведени просторни план подручја посебне намене након доношења бити план вишег реда у односу на овај 
План,извршена су усаглашавања планских решења из Концепта ППППН Е-80-Дунав (Паневропски коридор VII) и овог 
Плана, како би стратешко развојне смернице из наведеног плана вишег реда биле важеће за ППО Апатин  и након 
усвајања ППППН Е-80-Дунав (Паневропски коридор VII). 

Извори финансирања развоја и заштите планског подручја зависиће од врсте приоритетних пројеката који ће се 
реализовати и нивоа надлежности. Основне линије финансирања чиниће буџетска средства републичког, 
покрајинског и општинског нивоа, кредитна средства фондова и банака, као и учешће у различитим програмима 
Европске Уније ради коришћења средстава из предприступних и структурних фондова за реструктурирање привреде и 
изградњу капиталних објеката. Финансијско-економске мере подразумевају и учешће општина из окружења 
приликом реализације регионалних пројеката. 

Институционална подршка се односи на активно учешће свих субјеката који сунаведени као учесници у 
имплементацији наведеног Плана. У том смислу општина Апатин треба да буде главни носилац и координатор, који 
ће вршити координацију свихактивности за реализацију Плана и који ће преко својих представника и стручних 
људиучествовати у свим активностима на његовој имплементацији. Праћење и координацију активности на 
реализацији Плана потребно је обезбедити кроз одговарајући информациони систем. 
 

 Управљање јавном својином 
 
Општина Апатин је једна од првих локалних самоуправа у Србији која је унапредила процес успостављања права јавне 
својине у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој. Ово је постигнуто пројектом ’’Управљање 
јавном имовином’’, у чијој импелемнтацији су учествовали Град Нови Сад, Општина Апатин и ЈКП „Информатика“ 
Нови Сад. Пројекат је реализован 2014. године у оквиру EU Exchange 4 програма који је финансирала Европска унија, а 
спроводила га је Стална конференција градова и општина. Пројектне активности допринеле су ефикаснијој примени 
Закона о јавној својини којим су локалне самоуправе постале носиоци права својине на имовини коју користе. 
Суштина Закона о јавној својини је да се појачају капацитети у управама и предузећима која се баве имовином, како 
би на ефикаснији начин одговорили захтевима потенцијалних инвеститора и склапањима јавно-приватних 
партнерстава. Успешно спроведеним активностима пројекта, у Општини Апатин регистрована је постојећа имовина 
пре истека законског рока и омогућено је савремено управљање јавном имовином, у складу са најбољом европском 
праксом. У складу с тим, омогућено је да се повећавају приходи и смање расходи приликом управљања јавном 
имовином, као и да се привуку инвестиције и омогући ефикасније управљање локалне саоуправе. 

Након реализације овог пројекта, у његовој доследној примени можемо очекивати побољшану пословну климу 
и пораст конкурентности локалне привреде, што ће допринети  убрзању економског развоја општине. 
 
Б.1.8.  SWОТ матрица анализе инфраструктуре и комуналне делатности, просторног планирања 
и урбанизма 
 

Снаге Слабости 

- географски положај - стратешки положај Србије 
и Апатина 

- повезаност са TEN-T путним коридором X 
- историјско-индустријско наслеђе 
- бесцаринска трговина са Русијом 
- постојање Кластера Транспорта и Логистике 

Војводине 
- традиционално важна лука на Дунаву 
- грађевинско земљиште постоји и у власништву 

је Општине 
- јака агроиндустриј и сектори за грађевински 

материјал 
- високообразована радна снага 
- добра репутација за квалитетне производе 
- ниска цена рада 
- контакт са раскрсницом више важних коридора 

- град има подрегионални значај у РПП АПВ 
- инфраструктурни квалитет веза са TEN-T путним 

коридором Х 
- квалитет инфраструктуре на постојећим 

железничким везама и железничком систему 
- смањени капацитет извршне власти 

институција 
- неизвесне инвестиције у путну и железничку 

инфраструктуру са покрајинског и републичког 
нивоа 

- непостојање стратегије развоја логистичких 
капацитета са покрајинског и републичког 
нивоа 

- реорганизација железнице и водног транспорта 
као кочничар интермодалног транспорта 

- непостојање контејнера и претоварне 
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- непосредан положај на Дунаву - европски 
Коридор 7 

- развијен пољопривредни регион 
- регион са суфицитом у робној размени са 

иностранством 
- постојећа стратешка документа која дају значај  

Апатину 
- постојећи каналски потенцијал 
- традиција у коришћењу водних путева 
- стабилне политичке прилике у општинској 

управи 
- постојање континуалног и дугорочног концепта 

развоја 
- развој Слободне зоне Апатин 
- развој Логистичког Центра 
- известан пројекат изградње међународне луке 
- извесна реконструкција железничке пруге 

Апатин фабрика - Сонта 
- постојање марине и путничког пристаништа 
- добра стартна позиција, добра база података 

(иако није ажурирана), ранија искуства струке 
- урађен ППО (просторни план општине)  
- Генерални план насеља Апатин и планови 

детаљне регулације у складу са принципима 
добре праксе и одрживог развоја 

- велики број бесправно изграђених објеката је у 
- процесу легализације 

 

механизације 
- не постојање слетних стаза ваздушног 

саобраћаја за потребе пољопривредног 
сектора као ни хелиодрома з ахитне потребе 
узлетања/слетања хеликоптера 

- људски ресурси и вештине не одговарају 
потребама локалне власти 

- ограничења за даљи развој општине Апатин. у 
- области мреже насеља и урбанизације односе 

се на: присутну поларизацију и неравномерност 
• у досадашњем развоју и на концентрацију 
• активности и садржаја у изразито 

развијеном 
• општинском центру - Апатину, за разлику 

од недовољно развијених осталих насеља 
- веома мала густина насељености (84 ст./км2 на 
- подручју обухваћеном Просторним планом, у 
- односу на 94 ст./км2 за подручје Војводине) 
- веома ниска густина мреже насеља (1,0 

насеља/100 км2 у односу на 2,2 насеља/100 
км2 на подручју Војводине) и изразита 
просторна доминација 

- насеља градског карактера 
- пракса делимичног уређења градског 

грађевинског земљишта 
- учесталост доношења нових закона везаних за 

проблематику просторног и урбанистичког 
планирања 

- организација служби и процедуре унутар 
локалне администрације и надлежног јавног 
предузећа 

- недостатак програма у области комуналне 
- политике у делу припреме, уређења и 

коришћења грађевинског земљишта 
- дивља градња и непотпуна постојећа 

инфраструктура 
- неадекватно укључивање јавности у процедуре 
- проблеми својине над земљиштем и објектима 

 

Шансе Претње 

- географски положај 
- чланство у ЕУ 
- средства ИПА за имплементацију 
- речни транспорт постаје важнији  
- Коридор 7 и Дунавска Стратегија као 

приоритети ЕУ 
- све већи број европских компанија које траже 

локацију са ниским трошковима 
- све већи извозни потенцијал 
- веће могућности због стратешких трговинких 

савеза 
- трговински споразум са Русијом 
- доступно је више средстава за истраживање и 

развој 
- доступно је више средстава за развој 

инфраструктуре 
- развој додатних услуга 
- развој од почетка уз најновија знања, искуства 

- неизвесна економска ситуација  
- неповољни економски услови у Европи и свету 
- конкуренција са другим општинама у Србији за 

добијање средстава ЕУ 
- високо опорезивање предузећа  
- одлазак/емиграција компетентних људи 
- измене у европском законодавству 
- компликовани републички закони 
- сложени институционални оквир  
- спорост републичке администрације у 

решавању захтева општине за развој  Луке и 
железничке пруге 

- недовољно транспортних и логистичких 
компанија које још не препознају стратешки 
положај Апатина 

- могућ спори процес оспособљавања 
квалификоване радне снаге за нове делатности 
у саобраћају, транспорту и логистици 
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других и пуну примену ИТ 
- запошљавање 
- прекогранична или регионална сарадња 
- даљи развој Луке, логистичког центра и 

интермодалног терминала 
- даљи развој водног транспорта, теретног и 

путничког 
- едукација за службенике 
- приступ инвестиционим фондовим 
- боље коришћење природних ресурса 
- више укључивати јавност по питањима 

урбанизм и просторног планирања 
- европске интеграције 
- развој комуналне инфраструктуре 

(пречишћавање отпадних вода и управљање 
отпадом) 

- адекватно коришћење простора, као критичног 
ресурса за локални развој 

- подстицање коришћења обновљивих извора 
енергије 

- планирање одрживе производње и потрошње 
- смањење отпада по јединици производа 
- заштита и очување биодиверзитета 
- промоција понуде 
- географски информациони систем (ГИС) 
- стандардизација и цертификација 
- Brownfield инвестиције 

- велика зависност од пољопривредне 
производње, а недостатак индустријске робе 

- корупција 
-  дивља градња 
- политички и други ометајући интереси 
- одлив младог кадра. 

 
 

 
 
Б.1.9. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење инфраструктуре и комуналне 
делатности, просторног планирањa и урбанизмa 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 
1. Привредна инфраструктура - 
сектор железничког саобраћаја 

1.1. Развој железничке мреже у 
општини Апатин 

1.1.1.Израда пројектно-техничке 
документације за 
реконструкцију пругау општини 
Апатин 

2. Привредна инфраструктура-
сектор друмског саобраћаја 

2.1. Развој друмске 
инфраструктуре у општини 
Апатин 

2.1.1. Пројектовање, изградња и 
реконструкција друмске 
инфраструктуре у општини 
Апатин 

3. Привредна инфраструктура-
сектор водног саобраћаја 

3.1. Развој теретног водног 
саобраћаја на реци Дунав 

3.1.1. Израда планске и 
пројектно-техничке 
документације за развој 
теретних пристаништана Дунаву 
 
3.1.2.Пројектовање, изградња и 
ревитализација каналске обале 
за развој теретног саобраћаја 

3.2. Развој наутичког туризма и 
путничког саобраћаја на реци 
Дунав 

3.2.1. Израда планске и 
пројектно-техничке 
документације за даљи развој 
наутичког туризма на територији 
општине Апатин 
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4. Привредна инфраструктура-
сектор вадушног саобраћаја 

4.1. Успостављање и развој 
ваздушног саобраћаја  на 
територији општине Апатин 

4.1.1. Израда планске и 
пројектно-техничке 
документације за успостављање 
и развој  ваздушног саобраћаја 
на територији општине Апатин 

5. Привредна инфраструктура- 
индустријске зоне 

5.1. Инфраструктурни  развој 
Слободне зоне „Апатин“ у 
Апатину 
5.2. Развој индустријских зона у 
општини Апатин 

5.1.1. Пројектовање, развој и 
инфраструктурно опремање 
Слободне зоне „Апатин“ 
 
5.2.1. Пројектовање (недостајућа 
документација) индустријских 
зона у насељеним местима  

6. Привредна инфраструктура- 
сектор логистике 

6.1. Развој логистичких 
капацитета општине Апатин 

6.1.1. Израда пројектно-
техничке документације за 
развој логистичког центра са 
интермодалним терминалом 

7. Комунална инфраструктура - 
сектор  
водопривреде - 
водоснабдевање 

7.1. Развој водоснабдевања у 
општини Апатин 

7.1.1. Пројектовање, изградња и 
ревитализација водоводне 
мреже у насељима општине 
Апатин 
7.1.2. Припрема за 
водоснабдевање путем 
регионалног изворишта у 
Апатину - припрема неопходне 
документације 

8. Комунална инфраструктура - 
сектор водопривреда - 
канализација 

8.1. Развој фекалне 
канализационе мреже за 
насељена места општине Апатин 

8.1.1. Пројектовање, изградња и 
реконструкција фекалне 
канализационе мреже у 
насељеним местима 

 8.2. Развој атмосферске 
канализационе мреже за 
насељена места општине Апатин 

8.2.1.Пројектовање, изградњa и 
реконструкција атмосферске 
канализационе мреже у 
насељеним местима 

9. Комунална  инфраструктура - 
сектор управљања отпадом 

9.1. Уређење депонија у 
насељима у општини Апатин 

9.1.1. Планирање и санација 
депонија у општини Апатин, са 
усмерењем на регионалну 
депонију 

10. Привредна инфраструктура-
енергетска инфраструктура 

10.1. Развој енергетске 
инфраструктуре 

10.1.1. Израда пројектне 
документације за развој 
енергетске инфраструктуре 
10.1.2. Изградња енергетске 
инфраструктуре 

10.2. Развој алтернативних 
извора енергије и обезбеђење 
енергетске ефикасности 

10.2.1. Развој алтернативних 
извора енергије 
10.2.2. Обезбеђење енергетске 
ефикасности изградње 

11. Привредна инфраструктура-
сектор телекомуникација 
(електронске комуникације) 

11.1. Развој и унапређење 
телекомуникационих услуга 

11.1.1. Развој информационо-
технолошке инфраструктуре 
10.1.1.1. Увођење „Е управе“ у 
ЛС 
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11.1.2. Дигитализација 
радиодифузије на подручју 
општине Апатин 

12. Урбанизам и управљање 
градским земљиштем 

12.1. Повећање ефикасности у 
управљању општинским 
земљиштем и решавању 
имовинско правних питања 

12.1.1. Развој географског 
информационог система  

 12.2. Савремено, функционално и 
урбано уређени простори у 
насељеним местима општине 
Апатин 

12.2.1. Уграђивање принципа 
добре праксе и одрживог 
развоја у урбанистичку 
документацију (Миленијумски 
циљ) 
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Б.2. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Б.2.1 КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ  

 Привредна структура и најзначајнији привредни субјекти 
 Структура извоза према дестинацијама 
 Пословна инфраструктура  
 Инвестиције 
 Развој МСП и предузетништво 
 Локална самоуправа и локални економски развој 
 Јавна предузећа и установе 
 Систем 48 сати 
 Процес издавања дозвола за изградњу 

Б.2.2 КАРАКТЕРИСТИКЕ И СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНОСТИ 
 Подстицаји за запошљавање и програми за обуку радне снаге 
 Финансијска подршка запошљавању 
 Јавни радови 
 Суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања  

Б.2.3. SWОТ матрица анализе  
Б.2.4. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење конкурентности привреде и већу 
запосленост радно способног становништва 
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Б.2.1 КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ 
 
АП Војводина је најстабилнији део Србије када се говори о привреди. У складу са обрачунским принципом места 
рада, учешће региона Војводине је 27,2% у укупном БДП-у Републике Србије док је учешће Западнобачког округа, 
коме припада општина Апатин, 1,9%. (подаци за 2013.годину).  
 

 Привредна структура и најзначајнији привредни субјекти у општини Апатин 
 
Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2012. годину, 
општина Апатин спада у другу групу, коју чине 33 јединице локалне самоуправе, чији је степен развијености у распону 
од 80% до 100% републичког просека.  

Просечна нето зарада без пореза и доприноса у општини Апатин у првом тромесечју 2015. године износи 45.829 
РСД, што је за 9,83% већи просек од националног просека. У односу на исти период 2014. године смањење просечне 
нето зараде износи 10,80%. (извор: http://www.rpksombor.co.rs).  

 
Табела 1: Просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом (у РСД) у 2014. години 
Регион; Област; 
Општина 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Србија 31734 34142 37976 41377 43932 
Војводина 31203 33392 36950 40421 42935 
Западна Бачка 29383 30291 33448 36740 38359 
Апатин 38436 37964 39722 44206 47665 
Кула 25270 27072 30084 34523 37741 
Оџаци 24662 25310 28063 34994 36733 
Сомбор 29076 30159 33825 35699 36345 
Извор: Извор Републички завод за статистику 
 

Слично кao у другим регионима Србије, локална економија општине Апатин доживела је стагнацију у последњих 
20-так година. Апатинска општина је крајем прошлог века била веома индустријски развијена, са компанијама које су 
биле међу најважнијима у земљи и региону, као што су: „Апатинска пивара“, бродоградилиште „Апатин“,“Апатекс“ и 
друга некадашња предузећа у државном власништву, од којих су нека наставила да послују након процеса 
приватизације, али са значајно смањеним капацитетом и бројем запослених.  Према расположивим подацима из 
2012.године, у Апатину је приватизовано 21 предузеће а приватизација седам компанија је отказана. Четири 
компаније су прошле кроз стечај, а 14 предузећа је затворено. Многа од ових предузећа су у процесу приватизације 
прешла у руке власника из иностранства или ван територије општине, тако да је само незнатан број њих остао у 
поседу становника општине Апатин. Налазе се на евиденцији Браунфилд локација у општини. 

 
Табела 2: Статус предузећа у општини Апатин, 2014.  
Бр. Назив предузећа Делатност Статус 
1. „Метал“ Апатин Метална индустрија У ликвидаци 
2. „Млинпек“ Сонта Прехрамбена индустрија У стечају 
3. „Ликатранс“ Апатин Транспорт Банкрот 
4. „Сонта промет“ Сонта Трговина У стечају 
5. „Северна Бачка“ Апатин Угоститељство Банкрот 
6. „Ужарија Вијадукт“ Апатин Производња ужади Банкрот 
7. „Корпара“ Апатин Производња корпи Банкрот 
8. „Штампарија Меркур“ Апатин Штампарске услуге Банкрот 
9. „Подунавље Апатин“ Градња Банкрот 
10. „Марко Орешковић“ Апатин Градња У стечају 
11. „Лука Апатин“ Апатин Транспорт Банкрот 
12. „Истра“ Апатин Производња обуће Банкрот 
13. „Луксор“ Апатин Производња обуће Банкрот 
14. „Идеал“ Апатин Производња обуће Банкрот 
15. „Апатекс“ Апатин Текстилна производња Банкрот 
16. „Укусно одевање“ Апатин Текстилна производња Банкрот 
17. „Чарапара“ Апатин Текстилна производња Банкрот 
18. „Агрозаједница“ Апатин Пољопривреда Банкрот 
Извор:Агенција за привредне регистре,Београд  

http://www.rpksombor.co.rs/
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Привредна друштва са седиштем у општини Апатин са највећим пословним приходима у 2012. години су: „Апатинска 
пивара“, Друштво за производњу, трговину и услуге „Vero“ доо Апатин, "Јединство"АД (пољопривредно предузеће) и 
"Рапид" (фабрика силикатне опеке), Хладњача „Апатин“ АД итд. 
 
Табела 3: Евидентирана предузећа у општини Апатин, са претежном делатношћу и бројем запослених, 2014.  
Р.б. Пословно име Назив претежне 

делатности Правна форма Запослених 

1 „АПАТИНСКА ПИВАРА“ АПАТИН Производња пива Друштво са ограниченом 
одговорношћу 810 

2 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И 
УСЛУГЕ „VERO“ ДОО, АПАТИН Производња обуће Друштво са ограниченом 

одговорношћу 289 

3 „ЈЕДИНСТВО“ ДОО АПАТИН 
Гајење жита (осим 
пиринча), легуминоза и 
уљарица 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу 102 

4 ПРОИЗВОДНО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„РАПИД“ АД АПАТИН 

Производња опеке, црепа 
и грађевинских производа Акционарско друштво 89 

5 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ТРГОВИНУ „ХЛАДЊАЧА АПАТИН“, АПАТИН 

Остала прерада и 
конзервисање воћа и 
поврћа 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу 67 

6 ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА И 
ХИДРОГРАДЊЕ „НАПРЕДАК“ АД АПАТИН 

Изградња хидротехничких 
објеката Акционарско друштво 63 

7 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ДУНАВ “ 
ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА И 
ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА АПАТИН 

Производња кухињског 
намештаја Акционарско друштво 43 

8 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „DZIMI 
COMMERCE“ ПРИГРЕВИЦА 

Трговина на мало 
металном робом, бојама 
и стаклом 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу 35 

9 ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛАДИ БОРАЦ“ АД СОНТА 

Гајење жита (осим 
пиринча), легуминоза и 
уљарица 

Акционарско друштво 31 

10 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И 
УСЛУГЕ „ПАКСЕЛ“ ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АПАТИН 

Резање и обрада дрвета Друштво са ограниченом 
одговорношћу 28 

11 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „АЛУ-ПЛАСТ“, АПАТИН 

Остали завршни радови Друштво са ограниченом 
одговорношћу 23 

12 
ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНО И ПРОМЕТНО 
ЕXПОРТ-ИМПОРТ ПРЕДУЗЕЋЕ „ВУЛКАН-
ПРОТЕКТОР“ ДОО АПАТИН 

Производња осталих 
производа од пластике 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу 21 

13 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „PORT-COMPANY“ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ  И УСЛУГЕ АПАТИН 

Трговина на велико 
пићима 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу 21 

14 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И 
УСЛУГЕ “ELBRACO GROUP “ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, АПАТИН 

Трговина на мало аудио и 
видео опремом у 
специјали 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу 21 

15 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРАНСПОРТ И 
ШПЕДИЦИЈУ “АПАТИНТРАНС”, АПАТИН 

Друмски превоз терета Друштво са ограниченом 
одговорношћу 19 

Извор:Агенција за привредне регистре,Београд  
 

Индустрија у општини Апатин представља област од приоритетног значаја и базира се највећим делом на 
расположивој сировинској основи, производним капацитетима и квалитетнoм кадровском потенцијалу. У Апатину 
постоји велики потенцијал за развој индустријске зоне за производне секторе а посебно за производњу текстила, 
одеће, обуће и производњу хране. Производну индустрију у општини Апатин представљају следеће компаније: 

„Апатинска пивара“ АД Апатин има дугу историјску везу са Апатину од њеног отварања у 1756. После 
приватизације у 2003. години, око 150 милиона евра је инвестирано у осавремењавање опреме. Пивара је сада део 
глобалне Coolson Moors пиварске групе од јуна 2012. и веома је важна за град јер запошљава 810 лица који производе 
око 4,5 милиона хектолитара пива годишње. Инвестирано је 6 милиона евра за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода на површини од 1,6 хектара, на парцелама РТЦ Апатин које су купљене од Општине 
Апатин. Тендер за изградњу је покренут 2012. године и изградња постројења је у току. 
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„Јединство“ АД је примарни произвођач хране у оквиру Делта групе, са око 7.079 ха под засадима од којих је 
5.896 хектара обрадиво и производи се поврће, житарице и индустријско биље. Само 1.043 хектара је под 
наводњавањем. Такође на територији општине Апатин, компанија поседује на 35 хектара расадник са капацитетом за 
производњу 750.000 садница воћа, посебно јабука. Компанија је такође управља 550 хектара рибњака за узгој риба у 
близини Пригревице. 

„Лучић Пригревица“ АД је примарни произвођач хране и његова производња се налази у општини Апатин и то 
на око 2,000ха земљишта у близини Пригревице где се узгаја углавном поврће за прераду у сомборским фабрикама. 
Већина земљишта је под наводњавањем. 

„Хладњача Апатин“ АД, који се налази на блоку 81 је успешна компанија која је специјализована у производњи 
воћа, поврћа и прерадом меса и смрзавања. Производња и хладно складиштење су основне делатности ове 
компаније са седиштем у Апатину, која је почела са радом 1978.године као део ПИК "Први мај" Апатин. 
Приватизована је 1990. године, а сада је део „ИТМ“ групе. Хладњача је  саграђена између 1976. и 1978. године и 
проширена је 1982. године тако да сада има производни капацитет од 10.000 тона, и складишњи капацитет од 7.500 
тона. Производња је намењена за локално тржиште кроз трговинских ланаца „Делез“ и „Меркатор“, као и за извоз 
македонским произвођачима хране "Пекабеско" и "Цермат" и румунском произвођачу хране "Алфредо". Само 
половина од 20ха плаца је тренутно у употреби и компанији, неће требати додатно земљиште за проширење. 

„FLASH SRB“ ДОО, представља заједничко улагање између 4 италијанске компаније трикотаже, и то су Ripa, 
Giemme, Filte и Calzedonia.Највећа je инвестиција у слободној зони „Апатин“ која до сада износи 26,6 милиона 
евра.Овај конзорцијум гради велику фабрику за производњу кружне трикотаже и за бојење. Производња се очекује 
да почне почетком 2015.године када компанија ће запослити 208 радника, а очекује се да производња достигне 3.000 
тона годишње. Фабрика ће имати своју фабрику отпадних вода претретмана. 

„WeberSaintGobain“, француска мултинационална компанија за производњу грађевинског материјала је  купио 
предузеће Елба у 2007. Години. Елба доо има седиште у Апатину и запошљава око 70 особа и производи  грађевински 
материјал. 

„Бродоградилиште Апатин“ доо настало је 1920.године и од тада је завршио више од 350 бродова. Максимално 
6 бродова може се градити уисто време у бродоградилишту. Двориште је способно за изградњу, опремање и 
поправку пловила до 135 метара дужине и 15,2 м ширине, са годишњим пројектованим капацитетом од  4,000 до 
6,000 тона. Бродоградилиште има на располагању савремени лифт носивости 1.500 тона за подизање и спуштање 
бродова, дуг 15,2 и широк 120 м. Лифт служи за манипулацију бродовимау шест различитих хала у којима се рад на 
бродовима може спроведити. Од 2010.бродоградилиште у власништву Војвођанске банке који тражи купца. 

„Lumber-Line“ DOO је словеначка фирма која гради нову фабрику у индустријској зони - Блок 61, за израду 
плочастих елемената за намештај од иверице. Компанија инвестира милион евра и очекује да ће запослити 40 особа 
током 2015. Године.Ова компанија производи кухињски намештај дизајниран за хотеле и друге туристичке објекте, 
здравствене установе и школе, првенствено намењене замеђународном тржишту. 

Савремена градска пијаца и тржни центар у центру Апатина, укупне површине 4700 м², прва је инвестиција по 
моделу јавно-приватног партнерства у Србији. Пијаца  својим корисницима нуди наткривени и ограђени део простора 
који је покривен видео надзором, савремену пијачну опрему, обележена паркинг места , уређени складишни 
простор, 43 локала са широком понудом прехрамбених производа и низ других садржаја (мењачнице, 
апотеке)...Садржи укупно 150 тезги прилагођених различитим врстама робе која ће се продавати на њима. Посебно је 
изграђен део у ком ће се продавати месо и млечни производи, за које су обезбеђене расхладне витрине и коморе 
које раде на плусном и минусном режиму, са засебним санитарним чворовима како би се обезбедили адекватни 
хигијенски услови, а све у складу са прописима и Европским стандардима. Локали у новосаграђеном Апатинском 
тржном центру су од 29 м² до 75 м². 

„Рапид“ АД је фабрика која запошљава 80 особа и производи фасадну опеку, црепове и гипсане плоче. 
„Lamilco“ ДОО је недавно основана трговинско предузеће које се налази у Блоку 61. 
„Embalegno“ је пилана која запошљава око 10 особа на 600 м2 у Блоку 61. 
„Напредак“ АД је грађевинско предузеће, део Дунав групе која изнајмљује део старе Луке Апатин коју користити 

за утовар робе и екстракцију песка. Тренутно се простор издаје у закуп. Очекује се да ће бити дислоцирано у простор 
новог лучког подручја на Дунаву. 

Основни развојни приоритет општине Апатин је оживљавање и јачање конкурентне, извозно оријентисане 
индустрије, базиране на знању и иновацијама, сталном унапређењу и савременој предузетничкој инфраструктури. 
Развој индустрије треба да се заснива на коришћењу компаративних предности општине Апатин, уз стварање 
атрактивног пословног амбијента и конкурентне индустријске структуре. У области индустрије основни циљ је даље 
динамизирање прехрамбене индустрије (индустрија пива), бродоградње, металне индустрије, индустрије 
грађевинског материјала, индустрије за прераду дрвета и др. Динамичнији развој индустрије треба заснивати на 
технолошком, економском и власничком преструктуирању, високој финализацији производње и обезбеђењу 
просторних услова за отварање малих и средњих предузећа, уз активну и атрактивнију политику привлачења 
инвеститора. 
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 Структура извоза према дестинацијама 
 

Регион Западнобачког управног округа је у периоду јануар-децембар 2014. године остварио укупну робну размену са 
иностранством у износу од 431,6 милиона долара што је у односу на исти период претходне године повећање за 0,1% 
и чини 1,2% робне размене Републике Србије. Међутим, према подацима покрајинског Секретаријата за привреду за 
2012. годину забележен је пад робног извоза на подручју АП Војводине.  

Регион Западнобачког управног округа у периоду јануар-децембар 2014. године остварио укупну робну размену 
са иностранством у износу од 431,6 милиона долара што је у односу на исти период претходне године повећање за 
0,1% и чини 1,2% робне размене Републике Србије. Регион је у посматраном периоду текуће године остварио извоз у 
вредности од 279,1 милиона долара што је у односу на исти период претходне године мање за 1,9% и има учешће у 
укупном извозу Републике Србије од 1,8%. Увоз Региона у посматраном периоду текуће године износи 152,4 милиона 
долара што је у односу на исти период претходне године повећање за 4,02% и има учешће у укупном увозу Републике 
Србије од 0,7%. Суфицит Региона на крају године износи 126,6 милиона долара. Покривеност увоза извозом Региона у 
посматраном периоду текуће године је 183,1%.  

Према подацима  Регионалне привредне коморе Западнобачког округа из Сомбора, извозом се баве 22 фирме 
које своју робу извозе док 23 фирме увозе. 

Највећи увозници и извозници са територије општине су: 
• „Апатинска пивара“ АД, Апатин, Трг ослобођења 5 
• „Vero“ ДОО Апатин, Иве Лоле Рибара 2 
• „ПАКСЕЛ“ ДОО, Апатин, Стевана Сремца 14 
• "Вулкан Протектор" ДОО, Апатин, Индустријска зона бб 
• "Дунав"АД , Апатин, Трг ослобођења 9 
• "Мелиса Фарм", Апатин, Шумска 8 
• "АПОС" АД, Апатин, Сомборска 28 

Највећи извозници су фирме: 
• „Апатинска пивара“ АД, Апатин, Трг ослобођења 5 
• „Vero“ ДОО Апатин, Иве Лоле Рибара 2 
• "Вулкан Протектор" ДОО, Апатин, Индустријска зона бб 
• "Еko floraland" ДОО, Апатин, Светог Саве бб 
• „ПАКСЕЛ“ ДОО АПАТИН, С.СРЕМЦА 14 
• „Хладњача „Апатин“ ДОО Апатин, Индустријска зона бб 
• "Дунав" АД АПАТИН, Трг ослобођења 9 
• „Džimi commerce“ ДОО, Пригревица, Обилићева 5 

 
Током предходних година најчешћа извозна дестинација предузећа биле су републике бивше Југославије, затим 

земље чланице Европске Уније и земље централне и источне Европе код којих се једино бележи пораст извоза у 
односу на предходне године. На основу података из 2012. године може се уочити тенденција извоза на простор 
земаља Европске Уније, док се на другом месту према извозу налазе земље централне и источне Европе.  

 
Табела 4: Структура извоза према дестинацијама изражено у ЕУР и УСД, 2014. године.  

 Земља Извоз (EUR) Извоз (USD) Увоз (EUR) Увоз (USD) 
AT Аустрија 11,599 14,383 623,117 822,752 
AU Аустралија     100 136 
BA Босна и Херцеговина 31,660,963 42,041,376 165,370 216,342 
BD Бангладеш     2,528 3,468 
BE Белгија 48,825 65,583 140,317 187,719 
BG Бугарска 799 1,088 1,321,144 1,737,595 
BJ Бенин     233 302 
BR Бразил      13,737 18,941 
BY Белорусија     85,605 113,401 
CA Канада     1,041 1,289 
CG Конго     356 492 
CH Швајцарска 124,722 164,711 4,927 6,643 
CL Чиле 6,646 8,988     
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CN Кина 2,705 3,448 171,252 232,662 
CY Кипар 4,661 6,450     
CZ Чешка Република 572,031 770,226 1,050,573 1,413,674 
DE Немачка 722,453 958,821 2,793,848 3,679,807 
DK Данска     149,930 200,694 
ES Шпанија 447,304 585,526 490,662 663,164 
FR Француска 388,411 509,609 140,260 185,544 
GA Габон 3,707 4,955     
GB Велика Британија     27,823 37,666 
GR Грчка 248,318 329,913 9,467 12,231 
HR Хрватска 954,131 1,270,021 4,711,793 6,259,469 
HU Мађарска 111,747 149,763 657,950 868,200 
ID Индонезија     270 370 
IL Израел 352 455     
IR Иран( Исламска република) 71,074 96,642     
IN Индија     2,413 3,270 
IT Италија 7,430,970 9,889,190 5,681,188 7,569,604 
JP Јапан     5,502 7,426 
KR Кореја ДНРепублика     552 765 
MA Мароко     564 765 
MK Македонија 188,201 251,137     
MT Малта     1,425 1,942 
MX Мексико     19,529 23,853 
MY Малезија     2 3 
NL Холандија 1,935 2,513 712,596 921,362 
PH Филипини     273 353 
PL Пољска     224,629 307,416 
PT Португалија     10,648 13,574 
RO Румунија     549,751 725,882 
RU Руска Федерација 612,281 830,914 1,847 2,377 
SE Шведска 10,088 13,958 547 758 
SG Сингапур     429 589 
SI Словенија 944,770 1,255,256 649,515 856,061 
SK Словачка 12,426 17,117 178,974 241,413 
TR Турска     2,197,589 3,006,106 
TW Тајван, Кинеска пров.     721 964 
UA Украјина     209,558 266,637 
US САД 7,353 9,505 26,685 35,251 
XC Црна Гора 1,061,628 1,405,812     
XK Косово и Метохија 74,181 99,659     

 АПАТИН 45,724,281 60,757,019 23,037,240 30,648,932 
Извор: РПК Сомбор 
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Табела 5: Структура извоза према дестинацији, 2014. године.  
  Делатност Извоз (EUR) Извоз (USD) Увоз (EUR) Увоз (USD) 

15 
Производња прехрамбених 
производа 34,926,077 46,399,713 15,850,318 21,095,730 

17 Произ.текстилних производа 54,195 70,967 118,348 155,215 

19 
Штављење коже и производња 
обуће 7,001,196 9,320,397 4,840,108 6,445,483 

20 Прерада дрвета 1,840,745 2,447,300 251,927 329,054 

22 Издавачка делатност 2,521 3,270 22,137 29,221 

24 Произ.хемијских производа 4,197 5,548 3,920 5,103 

25 Произв.од пластичних маса 481,948 636,277 790,319 1,042,640 

26 Произв.од неметалних минерала 169,983 226,725 36,109 46,960 

28 Произв.металних производа 15,263 20,389 1,438 1,911 

29 Произв.машина и уређаја 76,437 103,810     

36 Произв.намештаја 574,731 759,650 123,906 169,414 

37 Рециклажа 70,980 93,308     

45 Грађевинарство 176,106 234,106 53,731 72,427 

50 Продаја и оправка мотор.возила     33,454 45,887 

51 Трговина на велико 160,728 209,675 611,461 810,574 

52 Трговина на мало 132,703 175,983 51,983 69,491 

60 Цевоводни транспорт     205,260 275,700 

63 Пратеће активности у саобраћају 21,534 29,332 2,521 3,190 

74 Остале пословне активности 14,937 20,569     

80 Заштитне И истражне делатности     350 478 

85 Обавезно социјално осигурање     39,950 50,454 

  АПАТИН 45,724,281 60,757,019 23,037,240 30,648,932 
Извор: РПК Сомбор 
 
Табела 6: Кретање укупне вредности за Апатин  2014. године 

 
Извоз (EUR) Извоз (USD) Увоз (EUR) Увоз (USD) 

АПАТИН 45,724,281 60,757,019 23,037,240 30,648,932 
 

 
Суфицит (EUR) Суфицит  (USD) Покривеност у/И 

АПАТИН 22,687,041 30,108,087 198,479,857 
Извор: РПК Сомбор 
 

 Пословна инфраструктура 
 

Слободна зона „Апатин“ са индустријском зоном: У складу са стартешким одредницама Просторног плана 
Републике Србије и условима и смерницама Стратегије развоја слободних зона у Републици Србији до 2015.године, 
активирана је слободна зона у Апатину. Након две године припрема, Општина Апатин је 14. јануара 2014.године 
званично реализовала формирање СЗ „Апатин“ која има статус бесцаринске зоне. Локацијом се простире на обали 
Дунава, на локацији јужне индустријске зоне града Апатина. Простор зоне тренутно располаже са 160 ха и са 
могућношћу је двоструког проширења површине. Више детаља о Слободној зони „Апатин“ пружа интернет страница 
www.freezoneapatin.com.  

Слободном зоном „Апатин“ управља ДОО за Управљање слободном зоном, које је основано 16.08.2014. 
Слободна зона је део територије државе,  посебно ограђен и означен у коме се обављају привредне и остале 
делатности под гарантованим погодностима и олакшицама,осим оних делатности које угрожавају природну средину, 
здравље људи,материјална добра и безбедност земље. Слободну зону чине економски и развојни пројекти да би се 
одржала и унапредила пословна територија са посебним режимом пословања. Делатности које се спроводе у 
слободној зони су: производња робе, дорада робе, лон послови, складиштење робе и репроматеријала, финансијски 
послови, туристичке услуге итд. Слободне зоне су производно и извозно оријентисане. Имају посебне погодности и 
олакшице које држава даје претежно страној роби (увоз без плаћања царине, пореске олакшице, блажи режим 

http://www.freezoneapatin.com/
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прописа...). 
Слободна зона „Апатин“ треба да створи значајну додатну предност апатинске индустријске зоне са 

интермодалним терминалом и теретном луком у привлачењу директних страних инвестиција.Влада републике Србије 
и општина Апатин нуде велике финансијске и фискалне подстицаје предузећима која се формирају на локацији зоне. 
Фискалне погодности у Слободној зони „Апатин” односе се на: 

• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у 
вези са уносом добара 

• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони 
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне 
• Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената 
• Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције. 
Царинске погодности подразумевају ослобођења од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је 

намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински 
материјал). Погодности локалне самоуправе односе се на могућност доношења одлуке о ослобађању или смањеном 
износу плаћања локалних пореза, накнада и таксе које су у надлежности локалних самоуправа, нпр. накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за таксе и трошкове општинске управе,накнаде за коришћење 
градског грађевинског земљишта, накнаде за урбанистичке услове и сагласности, прикључак на локалну 
инфраструктуру воде и канализације, локалне комуналне таксе и сл. 

Кластери су облик удруживања произвођача истих роба и услуга у циљу ефикаснијег и економичнијег 
пословања. На територији општине делују два пословна кластера, пословно Удружење Кластер транспорта и 
логистике Војводине, организовано по принципу кластера и Кластер туризма микрорегије Апатин. У формирању је и 
кластер предузетника Апатин. Најактивнији је међу њима Кластер транспорта и логистике Војводине који је основану 
Апатину 2011. године из потребе да се удруживањем субјеката из свих видова саобраћаја, транспорта и логистике 
ради стварања услова да се обезбеде услови за рационални и исплативи транспорт, да се у овим привредним 
областима послује рационално, знатно испод садашњих транспортних и логистичких трошкова. 
 

 Инвестиције 
 

Тржиште Републике Србије је релативно значајно у регионалим размерама али је врло скромно у глобалним 
релацијама и лимитирано је још увек ограниченом куповном моћи становништва. Србија не располаже у изобиљу са 
јефтиним стратешки важним ресурсима и природним богатствима али се ипак издваја следеће: 4.217.863 ха 
коришћене обрадиве пољопривредне површине (од тога 22.577 ха у општини Апатин) а квалификована радна снага, 
која се стално истицала као предност Србије, показала се у добром броју случајева као старосно превазиђена и 
недовољно обучена за нове технолошке процесе, притом скупа због различитих законски одређених доприноса и 
социјалних програма. Квалитет опште пословне и инвестиционе климе у Србији је осредњи са трендом погоршања у 
задње две године, пошто се према рангирању Светске банке и Међународне финансијске корпорације, по тзв. лакоћи 
пословања у 2009. години, налази на 94 месту у свету (од 181 земље) а што представља враћање на позицију коју је 
заузимала у рангирању за 2006. годину (95 место) и значајно погоршање у односу на позицију коју је заузимала у 
2007. години (68 место). У рангирању за 2008. годину, Србија се налазила на 86 месту.  

Ради добијања што реалније слике о досадашњим инвестиционим активностима на подручју општине Апатин, у 
табелама и дијаграмима који следе дат је приказ улагања како на регионалном, тако и на националном нивоу. 
Истраживањем је обухваћен вишегодишњи инвестициони тренд у привреди општине Апатин и карактеристике 
процеса инвестирања у привреди на територији Западнобачког округа, АП Војводине, као и РС у целини.  

Посматрајући период 2000-2005.година, може се констатовати да општину Апатин карактерише слаба и 
недовољна инвестициона активност. Међутим, укупно остварене инвестиције на нивоу општине Апатин у 2005. 
години су више него утростручене према оствареној вредности у претходној години. Наиме, оне су у 2005. години 
износиле 1.887.135 хиљ. РСД, према 547.869 хиљ. РСД остварених инвестиција у 2000. години. Са друге стране, укупно 
остварене инвестиције општине у 2005. години обухватају 47,28% од остварених инвестиција на нивоу Западнобачког 
округа, односно једва 6,34% од укупно остварених инвестиција на нивоу АП Војводине, или свега 1,15% од нивоа 
Републике Србије у целини. 
 
Табела 9: Остварене инвестиције у нове основне фондове у 2013 год., у РСД у  
Година Јединица мере Република 

Србија 
АП Војводина Западно-бчки 

округ 
Општина 
Апатин 

2013 РСД у хиљ. 501.512.800 134.560.400 4.939.624 1.358.163 

Извор: Републички завод за статистику 
 
Табела 10: Остварене инвестиције у нове основне фондове, по карактеру изградње у 2013 год., у РСД у хиљ. 
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Карактер изградње Република 
Србија 

АП Војводина Западно-бчки 
округ 

Општина Апатин 

Нови капацитети 258.006.821 58.696.917 2.233.325 808.105 
Реконструкција, модернизација, 
доградња и проширење 

188.459.782 59.040.823 1.845.173 432.243 

Одржавање нивоа постојећег 
капацитета 

55.046.197 16.822.659 861.126 117.815 

Извор: Републички завод за статистику 
 
Табела 11: Остварене инвестиције у нове основне фондове, по делатностима у 2013 години, у РСД у хиљ. 

 
 
 
 

Извор: Републички завод за статистику  
 
Табела 12: Вредност изведених грађевинских радова у 2013. години (у хиљадама РСД)  
Регион 
Област 
Општина 

Све врсте својине Приватна својина Остали облици својине 
укупно стамбенa 

изградња 
свега стамбенa 

изградња 
свега стамбенa 

изградња 
Србија 189512803  29111841  41420321  15769587  148092482  13342254 
Војводина 52672387  4441023  11977066  2866390  40695321  1574633 
Западна 
Бачка 

2620307 219841 1400119 196545 1220188 23296 

Апатин 430215 19455 133752 19455 296463 - 
Кула 453652 13840 336157 13840 117495 - 
Оџаци 437902 6715 172080 6715 265822 - 
Сомбор 1298538 179831 758130 156535 540408 23296 
Извор: Републички завод за статистику 
 

Инвестиције које су реализоване у току 2014. године нису обухваћење овом статистиком. То су следеће 
остварене инвестиције: ивестиција фабрике „FLASH SRB“ доо са вредношћу инвестиције 41 М ЕУР, пречистач отпадних 
вода „Апатинске пиваре“ 11 М ЕУР, словеначка компанија „Lumber-line“ доо 1М ЕУР, а затим апатински Тржни центар 

Делатност Република 
Србија 

АП Војводина Западно-бчки 
округ 

Општина Апатин 

Пољопривреда, шумарство и 
рибарство 

13.874.777 10.714.021 826.396 71.259 

Рударство 19.856.482 13.848.945 - - 
Прерађивачка индустрија 134.351.881 57.343.765 2.944.758 1.203.262 
Снабдевање електричном 
енергијом гасом и паром 

37.389.558 4.637.032 169.758 18.701 

Снабдевање водом и управљање 
отпадним водама 

16.864.032 5.726.560 83.620 2.000 

Грађевинарство 32.997.147 3.626.772 69.391. 2.825 
Трговина на велико и мало о 
поправка моторних возила 

49.980.781 16.299.167 157.851 3.713 

Саобраћај и складиштење 29.657.812 4.355.233 60.178 - 
Услуге смештаја и исхране 10.101.001 657.297 6.354 - 
Информисање и комуникације 74.667.415 7.381.799 386.537 1.602 
Финансијке делатности и 
делатности осигурања 

14.130.508 1.168.473 14.861 487 

Пословање некретнинама 2.761.693 343.376 - - 
Стручне научне иновације и 
техничке делатности 

16.325.347 2.0.35.575 31.754 21.351 

Административне и помоћне 
услужне делатности 

7.568.130 510.384 91 - 

Државна управа и обавезно 
социјално осигурање 

18.281.607 1.276.300 60.652 4.890 

Образовање 8.504.558 1.689.647 51.209 10.455 
Здравствена и социјална заштита 6.572.557 2.630.652 57.711 14.382 
Уметност, забава и рекреација 5.929.765 1.129.392 18.476 3.236 
Остале услужне делатности 1.687.748 186.011 - - 
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са пијацом, Фабрика пијаће воде, Трг Николе Тесле, Wелнес центар 6М ЕУРА, Био-складиште у Пригревици са 
вредношћу будуће инвестиције од 143 М РСД. 

Гринфилд (grinfild) инвестиције: Гринфилд инвестициција подразумева директне инвестиције у нову изградњу 
фабрике, постројења, погоне, пословне јединице или филијале. Гринфилд инвестиција стартује од куповине 
земљишта за изградњу, са или без пратеће комуналне и саобраћајне инфраструктуре. Разликујемо две врсте 
гринфилд инвестиција и то зелене гринфилд инвестиције и браон гринфилд инвестиције. Зелене инвестиције се 
реализују на земљишту без пратеће инфраструктуре, а браон директ инвестиције стартују на купљеном земљишту са 
пратећом инфраструктуром (обично су то напуштена војна постројења, касарне, празне неупотребљиве хале, 
складишта и сл.) које инвеститор улагањем враћа у употребљиво стање. Садашње активности гринфилд инвестиција 
не односе се само на индустријско – производне делатности већ је све већи број инвестиција и у сектору трговине и 
услуга. За гринфилд инвестиције неопходно је да компанија има способност и ресурсе да самостално изгради нову 
фабрику, да добро познаје локалне, тржишне, инфраструктурне и остале прилике и да у складу са законским 
прописима испоштује тражене захтеве при чему локална самоуправа има значајан удео у активностима приправљања 
потребне документације за реализацију целокупне инвестиције и пуштања у  рад инвестиционог пројекта. 

На основу снимљеног стања и расположиве документације на територији општине Апатин, постоје слободни 
простори за гринфилд инвестиције које се могу понудити тржишту ( види http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=51) 

1. Град Апатин: 
 -  Индустријска зона СЗ „Апатин“ са раније описаним карактеристикама; 
- Слободан простор у Блоку 61 укупне слободне површине од 8918 м2 ( овај простор је опремљен са комплетном 
инфраструктуром, а носилац је Јавно предузеће за грађевинско земљиште изградњу и путеве „Дирекција за 
изградњу “ Апатин); 
- Слободан простор у блоку 79 укупне површине од 6915 м2 (простор у блоку 79 није опремљен са комплетном 
инфраструктуром а носилац је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“ Апатин). 

2. Насељено место Купусина: 
- Слободан простор за гринфилд инвестицију налази се у индустријском парку Месне заједнице Купусина укупне 
површине од 80000 м2 ( овај простор је опремљен са комплетном инфраструктуром а носилац је месна заједница 
Купусина). 

Браунфилд (brownfield) инвестиције: Под браунфилд инвестицијама подразумевају се све инвестиције у бивше 
индустријске комплексе и објекте. Често су то локације које су до те мере девастиране на којима је потребно да се 
обави мања или већа рехабилитација, како би се ове зоне привеле новој намени и тиме обезбедили услови за 
запошљавање нови храдника. Локације у које се поново инвестира махом су у изграђеним зонама, што значи да се  
користе већ грађена земљишта, уместо да се троше пољопривредне, зелене или друге неизграђене зоне. Када је реч 
о правим браунфилд инвестицијама, у Европи постоје посебни фондови којима се стимулишу инвеститори да улажу у 
овакве локације, а неретко су ослобођени пореза или им се државно земљиште продаје или да је на коришћење 
јефтиније, некад и без накнаде, само да се реватализују постојећи објекти, покрене производња а самим тим да се 
упосли што већи број радника.  
С обзиром да је општина Апатин у периоду транзиције изгубила већи број производних објеката и да је велики број 
индустријских погона и даље девастиран и завршено је „инвентарисање “ истих тако да на територији општине 
постоје следећи објекти који би се могли активирати путем браунфилд инвестиција а то су: 

- „Бродоградилиште Апатин“ – Комплет производна линија са три хале, магацинским просторима, канцеларијама, 
кухињом, синхро лифтом и осталим пратећим објектима на оперативној обали дужине цца 700м ( власништво 
Војвођанска банка). 
- „Ужарија“ Апатин -  Производна хала 6500м2, кухиња 180м2, канцеларијски простор 500м2, енергетски блок са 
котларницом 450м2 и магацински простор 2500м2 ( власништво мешовито, већи део под стечајем). 
-  Хала - капацитета 5025м2 на парцели бившег „Apatex“-a,  величина парцеле на којој се хала налази је 14480м2, 
инфраструктурно опремљено. 
- „КТЦ“ (Крижевачки тржни центар) – површина земљишта је 2,5ха, површина објекта 10000м, инфр.опремљено. 
- Штампарија „Меркур“ Апатин – Укупан слободан простор са канцеларијама, кухињом и производним халама цца 
1800м2 ( приватно власништво). 
- Хотел у изградњи -  на парцели бившег „Укусног одевања“, површина 1750 м2 ( приватно власништво у стечају).5 

  Инвестиције у Слободној зони „Апатин“: До сада је највећа инвестиција у апатинској слободној зони и 
представља улагање компаније „Флеш СРБ“ ДОО која до сада износи 26,6 М ЕУР. Овај конзорцијум гради велику 
фабрику за производњу кружне трикотаже и за бојење.  Има планове за додатно улагање капитала и запошљавање 
још ~ 600 радника. Због значаја који у међународној трговини има размена која се остварује посредством слободних 
експортних производних зона (слободних зона), од изузетне важности за целокупан привредни раст у општини 
Апатин и ширем гравитационом подручју има даљи развој Слободне зоне „Апатин“.  Слободна зона се  налази у 
залеђу будуће јавне међународне луке на Дунаву а комплетан простор за инвестиционо улагање је у власништву 

5 (Извор: Канцеларија за развој МССП Апатин АРРА „Панонрег“ Суботица и Одсек за ЛЕР Општинске управе ОА) 
                                                 

http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=51
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општине Апатин. Конкретни циљеви за развој Слободне зоне „Апатин“ су следећи: 
- постављање нове опреме и технологија које ће омогућити производњу производа који су конкурентни на 

светском тржишту. При томе, нова опрема ће да улази у облику директних страних или домаћих улагања, 
лизинг аранжмана или закупа стране и домаће опреме; 

- повећање производње и унапређење квалитета производа који се израђују. Повећање производње 
реализоваће се како постављањем нове опреме и увођењем нове технологије производње, тако и 
едуковањем, обуком и ефикаснијим коришћењем постојеће, те ангажовањем нове радне снаге; 

- повећање извоза у земље Европске уније, суседне земље и друге земље. При томе ће се користити већ 
постојећи коридори пласмана и уговорни односи које корисници Слободне зоне „Апатин“ имају у Европи и 
суседним земљама, али и успостављати нове комуникације и контакте  са страним тржиштем; 

- боље искоришћавање постојеће инфраструктуре, производне, саобраћајне, логистичке и друге. То 
подразумева заснивање нове производње на локацији и проширивање постојећих капацитета, али и увођење 
адекватних услужних делатности. Специфичност слободне зоне „Апатин“ је да ће се у њој налазити теретна 
лука на Дунаву, која представља огроман економски потенцијал за подстицај и појефтињење транспорта робе 
јер ће се пружити могућност регионалним фирмама, дакле не само у Апатину већ и шире, да робу у средњу, 
северну и источну Европу пласирају путем овог логистичког центра; 

- повећано запошљавање локалне радне снаге и едукација и обука  новим технологијама. Радна снага која се 
запошљава додатно ће се обучавати ради овладавања новим технологијама; 

- развој услужних делатности у функцији производње у оквиру Слободне зоне „Апатин“. Наведене услуге 
односиће се како на транспорт и шпедицију, осигурање и финансијске организације, тако и на услуге које дају 
подршку профитабилнијој производњи (производне услуге); 

- стварање услова за интеграцију производње која се обавља унутар Слободне зоне „Апатин“ у Апатину у 
регионалне, европске и светске привредне токове. Унутар Слободне зоне „Апатин“ пословаће се под 
условима какви су карактеристични за савремено пословање у земљама Европске уније и у другим 
развијенијим земљама у окружењу, што ће омогућити лакше интегрисање привреде Апатина у савремене 
привредне токове у Европској унији и другим земљама у окружењу. 

Током 2014. године започела је припрема за инфраструктурно опремање ове највеће индустријске зоне у ЗБ 
округу и региону АПВ. Изградњом луке Апатин заокружиће се развој формирања логистичког ланца услуга у региону 
Бачке и Апатина. Лука Апатин била би прва лука у Србији, ако се посматра повезивање Луке Ротердам и лука на 
Дунаву у ЕУ са Србијом. Велика предност изградње луке и логистичког центра је што неће бити трошкова 
експропријације земљишта, с обзиром да је оно у власништву општине Апатин. Развојем услуга овог комплекса 
наслоњених на програм "чистије производње" и обезбеђењем могућности реализације модела јавног - приватног 
партнерства (Public-PrivatePartnership), у даљем тексту ЈПП, Апатин ће бити веома важан фактор побољшања 
економске повезаности Србије са суседним земљама. 

Општина Апатин поседује планску документацију за предметно подручје. Геосаобраћајни положај општине 
Апатин је веома повољан. Основни чинилац за такву оцену је ослоњеност на реку Дунав, као и постојање делимично 
повољне речне, железничке и друмске мреже међународних и међурегионалних саобраћајница, које подручје 
општине повезују са ужим и ширим окружењем. Међународна пловна река Дунав, железничка веза са магистралном 
железничком пругом и друмска веза са регионалним путем Р-101, су елементи који комплексу луке и логистичког 
центра дају изванредне просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан развој, посебно у домену 
интермодалног транспорта. Садржаји луке и логистичког центра могу се везати на приступне саобраћајнице из више 
праваца, што је врло погодно с обзиром на значај и будућу намену посматраног подручја. Закон о просторном плану 
Републике Србије луку у Апатину третира као луку од јавног и државног значаја. У Регионалном просторном плану 
Војводине Апатин је предложен као потенцијална локација за логистички центар. То значи да постоје правни 
предуслови за реализацију изградње јевне међународне луке са логистичким центром. Управа за Слободне зоне је у 
јануару 2014. године Општини Апатин уручила званично Решење - дозволу да је слободна зона регистрована и да 
може отпочети са радом. Израђеним Идејним решењем за изградњу, лука је диспозиционо решена на отвореној 
оперативној обали вертикалног типа. За такво решење дефинисана је пристанишна (лучка) инфраструктура која 
обухвата: обалоутврду, RoRo рампу, везове за претовар терета, RoRo терминал, терминал за течне терете, 
контејнерски терминал, huckepack терминал, терминал за расуте терете, терминал за генералне терете, железничке и 
друмске саобраћајнице, итд. За изградњу и опремање теретне луке процењени су трошкови инвестиција у висини 
28,2 М ЕУР. У логистичком центру димензионисан је тримодални терминал који обједињава технологије 
контејнерског, huckepack и RoRo система транспорта. За изградњу и опремање истог процењени су трошкови 
инвестиција у висини од око 6,4  М ЕУР. Дакле, укупне инвестиције за изградњу луке и логистичког центра процењене 
су на 34,6 М ЕУР. 

За идентификацију шанси и претњи из окружења, односно снага и слабости изградње луке и логистичког центра 
коришћена је SWOT анализа. Након процене очекиваних прихода луке Апатин са интермодалним терминалом, 
спроведена је динамичка оцена економске оправданости пројекта изградње. Оцена је показала исплативост улагања 
јер Интерна стопа рентабилности (IRR) износи 6,42 % и указује на сигуран и брз повраћај уложених средстава. За 
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потребе оцене ризика инвестирања спроведена је анализа осетљивости, која је исто тако указала на рентабилност. 
Након извршене процене ризика по областима, уз процењене вероватноће догађања и потенцијалних утицаја 
појединих ризика, закључено је да ризици којима пројекат може бити изложен кроз фазе припреме, имплементације 
и експлоатације нису такви да би могли озбиљније угрозити пројектне циљеве. 

Узимајући у обзир могуће утицаје на животну средину и елементе одрживог развоја може се констатовати да 
ће изградња луке и логистичког центра имати позитиван утицај на простор. Мањи негативни утицаји, ограниченог су 
интензитета и просторних размера.Апатин може да постане један од лидера пружања логистичких услуга у ширем 
региону. Изградњом ће се у значајној мери унапредити саобраћајна инфраструктура у региону, побољшати структура 
расподеле видова саобраћаја у транспорту робе и ефикасност функционисања читавог дистрибутивног система, а 
посебно снабдевање региона, градова и производних предузећа. Са друге стране, унапређење водног и железничког 
транспорта и примене интермодалних технологија допринеће смањењу екстерних трошкова и позитивно утицати на 
заштиту и унапређење животне средине.Све претходно наведено намеће закључак да се што пре треба кренути у 
израду неопходне и законом предвиђене пројектно - техничке документације.6  
 

 Развој МСП и предузетништво 
 

Развој МСП је један од основних развојних опредљења Општине Апатин који проистиче из потребе стварања услова 
за брже запошљавање и пораст прихода лоаклног становништа као и због могућности активирања сировинског 
материјала и квалификоване радне снаге са локала.Оваква предузећа имају посебан значај за стабилизацијууслова 
привређивања у општини јер се одликују флексибилношћу у односу на промене захтева тржишта.  

Према евиденцији  РЗС на територији општине Апатин регистровано је 287 малих и средњих предузећа са 
2311запослених.. Ово представља увећање за 120 % у односу на  2013. годину. Издвајајући оне који запошљавају 
више од 10 радника, то су: „Vero“ доо Апатин, „Вулкан Протектор“ Апатин, „Алупласт“ Апатин, „ПАКСЕЛ“ Апатин, 
„Džimi commerce“ Пригревица итд. Међу најпрофитабилнија мала и средња предузећа у региону спадају „Vero“ доо и 
„Алупалст“  Апатин. 

Апатин има дугу предузетничку традицију када је био центар занатства и предузетништва али је после другог 
светског рата преовлађивала индустрија и бављење пољопривредом. Након извршених приватизација, осећа се у 
последњих неколико година буђење предузетничког духа. Према подацима Одељења за привреду и финансије 
општине Апатин, на дан 30.11.2014. године, на територији општине послује 691 предузетника са 1.100 запослених, 
који су претежно лоцирани у месту Апатин. Највећи број предузетника има отворене трговачке, угоститељске радње, 
граћевински предузимачи и аутопревозници.  
 
Табела 7: Евиденција приватних предузетника на дан 24.02.2015. године 

Mестa Брoj прeдузетникa пo нaсeљeним 
мeстимa 

AПAТИН 468 
СOНTA 66 
ПРИГРEВИЦA 62 
СВИЛOJEВO 18 
КУПУСИНA 17 
УKУПНO OПШТИНA 631 
Извор: Агенција за привредне регистре, Београд 
 
Табела 8: Евиденција привредних друштава и запослених у привредним друштвима 

Meстa 
Брoj привредних друштава пo 

нaсeљeним мeстимa – 24.02.2015. 
год. 

Брoj зaпoслeних кoд приврeдних 
друштaвa – 31.12.2013. гoд. 

AПAТИН 243 2158 
СOНTA 11 41 
ПРИГРEВИЦA 19 65 
СВИЛOJEВO 5 23 
КУПУСИНA 9 24 
УKУПНO OПШTИНA 287 2311 
Извор: Агенција за привредне регистре, Београд 
 

Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе што у доба кризе најлакше опстају јер се најбрже 

6 Извод из документа Општине Апатин: „Идејно решење изградње међународне јавне луке Aпатин са студијом економске 
оправданости изградње у оквиру логистичког центра“ 
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прилагођавају новонасталим условима. Да би се обезбедили услови за брже запошљавање и пораст прихода 
становништва веома важан развојни приоритет треба да буде развој сектора малих и средњих предузећа (МСП), као 
главног генератора даљег развоја, нарочито сеоских насеља. Циљ у развоју капацитета терцијалних делатности је 
подстицање њиховог развоја да би се достигао ниво који захтевају савремени стандарди живљења. 

У том смислу, за подстицање развоја малих и среддњих предузећа потребно је: 
1. обезбедити услове за добијање повољних инвестиционих кредита од стране комерцијалних банака; 
2. обезбедити адекватне услове и подршку за пласман производа и услуга МСП на дом. и страном тржишту; 
3. обезбедити одговарајуће просторне услове за развој МСП у свим насељима општине. 

Од институција за подршку развоју сектора МСП од којих се очекује да реализујући редовне активности, нарочито 
путем пројеката, утичу на побољшање ситуације у сектору МСП, могу се издвојити: 

1.  АРРА „Панонрег“ Суботица, Канцеларија МСП у Апатину 
2.  Општинска управа ОА: Одсек за привреду  и Одсек за локални економски развој  
3.  Регионална привредна комора Сомбор. 

Бизнис инкубатор може бити један од покретача МСП и предузетника, притом постоји реална могућност 
формирања бизнис инкубатора на територији Апатина. Инкубатор представља „дом“ за узгајање нових и малих 
предузећа. Од суштинске важности је помоћ малим и новим предузећима да преживе током првих неколико година. 
Приликом покретања новог предузећа, инкубатор смањује трошкова и ризик, и пружа потенцијалним 
предузетницима и њиховим предузећима најбоље шансе да преживе. Инкубатори су намењени предузећима да 
преживе и расту током првих година пословања. На тај начин они представљају користан инструмент који сви нивои 
власти могу употребити како би подстакли формирање и преживљавање нових предузећа.Бизнис инкубатори се 
састоје обично од великог броја малих основних јединица (најчешће између 5 и 50 ). Један од могућих покретача 
малих и средњих предузећа и предузетника представља и могућност формирања бизнис инкубатора на територији 
Апатина, постојећа инфраструктура даје могућност стварања бизнис базе и бизнис инкубатора на локацијама које су 
већ изграђене, а нису приведене намени или се као такве не користе и то: 

- Бивша управна зграда „ Пик 1. Мај “ Апатин, укупне површине цца 700м2 (приватно власништво) 
- Бивша штампарија „ Меркур “ Апатин, укупне површине 1800м2 (приватно власништво) 
- Бивши ООУР „ Пионир“ Апатин, укупне површине 4000м2 ( приватно власништво). 

Формирањем бизнис база, у оквиру бизнис центра олакшали би се почетни услови за започињање нових послова 
и производа који до сада нису били формирани на овом простору.  Оваквим начином деловања, бизнис центар–база, 
отвара могућности повезивања на нивоу региона а и шире, што уствари чини погодности за стварање заједничких 
производа и пласмана на домаћем и страном тржишту.  
 

 Локална самоуправа и локални економски развој 
 
Локална самоуправа у општини Апатин организована је у складу са Законом о локалној самоуправи (Службени 
гласник РС, број 129/2007, 83/2014 –др. закон), Статутом општине Апатин (Службени лист општине Апатин 10/2008-
пречишћен текст и 4/2014) и Одлуком о општинској управи (Службени лист општине Апатин 10/2008-пречишћен 
текст).  Локална смоуправа у свом саставу има 5 месних заједница: 

1. МЗ Апатин, 25260 Апатин, Трг ослобођења 2, секретар Милан Лаврнић  
e-mail: mzapatin@gmail.com, телефон 025/773-559, факс 025/773-933 

2. МЗ Сонта, 25264 Сонта, Вука Карађића 22, секретар Рената Куруц  
e-mail: mzsonta@mts.rs, телефон 025/792-958, факс 025/792-054 

3. МЗ Пригревица, 25263 Пригревица, Вука Карађића 2, секретар Стојан Зоројевић;  
  e-mail: mzprigrevica@open.telekom.rs, телефон 025/822-359, факс 025/822-539 
4. МЗ Свилојево, 25265 Свилојево, Жељезничка 21, секретар Жељко Рашета  
  e-mail: mzsvilojevo@open.telekom.rs, телефон 025/795-005, факс 025/797-005 
5. МЗ Купусина, 25262 Купусина, Апатински пут 4, секретар Атила Ходовањ  
  e-mail: mesna.kupusina@mmnet.rs, телефон 025/787-070, факс 025/786-674. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијом за 2015. и 2016. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 
63/2013) и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник 
Републике Србије“ број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених 
на неодређено и одређено време.  У складу са обавезом утврђеном у члану 11. овог  Закона, Општина Апатин 
редовно објављује податке о броју запослених и ангажованих лица, као и податке о износу исплаћеном за њихове 
плате, додатке и накнаде у ОУ Општине Апатин, што се може пратити на званичном сајту: http://www.soapatin.org 

 

mailto:mzapatin@gmail.com
mailto:mzsonta@mts.rs
mailto:mzprigrevica@open.telekom.rs
mailto:mzsvilojevo@open.telekom.rs
mailto:mesna.kupusina@mmnet.rs
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Слика 1: Графички приказ организационе структуре локалне самоуправе у општини Апатин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АПАТИН 

ПРЕДСЕДНИК СО 
и ЗАМЕНИК СО 

 
 

СЕКРЕТАР СО 
 

ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА: 
 
1. Савет за буџет и финансије 
2. Савет за урбанизам, стамбено-
комуналну делатност и заштиту 
животне средине и путну делатност 
3. Савет за образовање, културу и 
спорт 
4. Савет за здравство и социјалну 
заштиту 
5. Статутарно-правна комисија 
6. Кадровско-административна 
комисија 
7. Мандатно-имунитетска комисија 
8. Комисија за представке и жалбе 
 
 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА: 
 
1. Савет за здравље општине Апатин 
2. Савет за младе општине Апатин 
3. Комисија за родну равноправност 
4. Комисија за давање и преименовање 
назива улица и тргова 
5. Комисија за референдум 
6. Комисија за комасацију 
7. Комисија за доделу октобарских 
награда 
8. Комисија за доделу новембарских 
награда просветним радницима 

... 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - 11 чланова 
 
 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПИТАЊА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА 

 
 ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 
 

бира оснива поставља 

бира 

поставља 

поставља 
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Слика 2: Графички приказ организационе структуре Општинске управе општине Апатин 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ОПШТУ УПРАВУ, 

ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И 
СКУПШТИНСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ И 
ФИНАНСИЈЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
СТАМБЕНО -  
КОМУНАЛНУ 
ДЕЛАТНОСТ, 
УРБАНИЗАМ,  

ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ И 
ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Одсек за привреду 

Одсек за локални економски развој 
 

Одсек за рачуноводство 
 

 
Одсек за трезор, буџетско планирање и 
извештавање 
 

 
Одсек за локалну пореску адмнистрацију 
 
 

 

Одсек за скупштинске послове 

Одсек за друштвене делатности 
 
Одсек за општу управу 
 

Центар за пружање услуга грађанима 
 

Ситуациони центар 
 

Служба Месних канцеларија 

Служба заједничких послова 

Служба Правне помоћи 

Служба за обједињену процедуру издавања 
дозвола за изградњу 

Служба за имовинско-правне послове 

Канцеларија 
за инклузију 
Рома управу 
 

Канцеларија 
за младе 
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Локални економски развој (ЛЕР) постаје надлежност локалних самоуправа у РС доношењем Закона о локалној 
самоуправи 2007.године. У општини Апатин је почев марта 2009.године ангажовано једно стручно лице које је 
обављало послове координатора за ЛЕР при кабинету председника општине Апатин. Због све већег обима посла у 
области ЛЕР-а, Општина Апатин је почетком јуна 2015.године оформила Одсек за ЛЕР у оквиру Одељења за привреду 
и финансије, са три запослена лица.Одсек за ЛЕР од првих почетака бављења одрживим развојем локалне заједнице 
ради транспарентно и активно учествује, колико год је то могуће, у припреми и реализацији, мониторингу и 
евалуацији стартешких пројеката Општине Апатин који имају значајан утицај на локални економски развој. 

Највреднији пројекат Општине Апатин из области локалног економског развоја је пројекат "Традиција за 
будућност-рурални туризам преко границе" реализован у у периоду 2011-2012. кроз програм прекограничне сарадње 
IPA CBC HR SR 2007.-2013. Вредност донације ЕУ за Општину Апатин:  190.110,13 ЕУР . 

Задаци Одсека за локални економски развој Општине Апатин су: 
• Управљање пројектима за локални економски развој; 
• Стратешко планирање локалне самоуправе; 
• Привлачење нових домаћих и страних директних инвестиција и пордшка пословању и развоју већ 

реализованих инвестиција; 
• Подстицање запошљавања (израда, имплементација локалних акционих планова запошљавања општине, 

мониторинг и евалуација спроведених подстицајних мера и реализованих субвенција, припрема и 
подршка незапосленим лицима за самозапошљавање кроз обуку и саветодавне активности итд.); 

• Сарадња са организационим јединицама општинске управе, надлежним установама и институцијама на 
општинском, регионалном и републичком нивоу како би се усаглашеним мерама остварио бржи привредни 
развој општине;  

• Учешће и подршка у раду стручних тела и комисија Општине Апатин у домену ЛЕР-а;  
• Имплементација пројеката који директно доприносе унапређењу локалног економског развоја; 
• Формирање и ажурирање база података од интереса за локални економски развој (привредника и 

предузетника, расположивих greenfield и brownfield локација, удружења грађана и сл.) 
• Праћење законске регулативе и пракси које се односе на област одрживог развоја и стварања повољне 

инвестиционе климе; 
• Промоција привредних потенцијала и компаративне предности општине Апатин (припрема, 

публиковање и диструбуција свих врста промотивних материјала, учешће у организацији промотивних 
манифестација и маркетиншких кампања, припрема за учешће на сајмовима, представљање локалне 
самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу у вези са активностима из домена ЛЕР-а). 

 
Контактни подаци:  

Одек за локални економски развој, 25260 Апатин, Српских владара 29, шеф Одсека Снежана Милешевић, диа 
e-mail: ler.apatin@gmail.com, телефон 025/772-122  - локал 618, факс 025/773-212. http://www.soapatin.org 
 

 
 Јавна предузећа и установе 

 
Једино јавно комунално предузеће које послује у општини Апатин је: 

• ЈКП "Наш дом", Апатин. 
Остала јавна предузећа којима је оснивач Општина Апатин су следећа: 

• ЈП Дирекција за изградњу града“, Апатин   
• ЈП „Путничко пристаниште и марина Апатин“, Апатин 
• ЈП Слободна зона „Апатин“ ( 1 ангажовано лице).  

Јавне установе којима је оснивач Општина Апатин су следеће: 
• Културни центар Општине Апатин  
• Галерија „Меандер“ Апатин 
• Народна библиотека „Миодраг Борисављевић“ Апатин 
• Центар за социјални рад општине Апатин  
• Туристичка организација Апатина  
• Центар за образовање одраслих „Апатин“  
• Дом за старе и пензионера „Апатин“ 
• Народна апотека Апатин.  

Основне информације о свим јавним предузећима и установама на подручју општине Апатин могу се погледати 
на званичном сајту Општине Аптин: http://www.soapatin.org/jp.aspx 

 

http://www.soapatin.org/Page.aspx?id=59
http://www.soapatin.org/jp.aspx
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 Систем 48 сати 

 
У циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са житељима и гостима наше општине, Општина Апатин је 
успоставила и одржава „Систем 48 сати“. Овај систем је искуство добре праксе  јавне администрације ЕУ и представља 
јединствен информациони систем којим се у року од само 48 сати решавају уочени проблеми. Систем је  истовремено 
инструмент за боље управљање локалном самоуправом  и квалитетнијом контролом рада јавних предузећа.  

За решавање уочених проблема, довољан је један једини телефонски позив, СМС порука или приступ Интернету 
и порталу који је на услузи и на располагању 24 сата дневно. По цени локалног разговора може се пријавити проблем 
током 24 сата 365 дана годишње.   

Референту који брине о свим примедбама или похвалама служби које су у саставу локалне самоуправе и јавних 
предузећа чији је оснивач општина Апатин, може се обратити на следећи начин: 

• лично ( доласком грађана у Центар за обавештавање, улица Средња бб, у приземљу ); 
• телефоном на број 025/772-444 на који се у току рада јавља референт, а у осталом времену можете оставити 

поруку коју ће забележити говорни апарат; 
• путем СМС поруке на телефон број 069/772-444; 
• преко портала општине Апатин који се налази на страници СИСТЕМ48/ Пријави проблем. Ако желите да Вас 

референт информише о статусу поднетог захтева, оставите податке како би референт могао да Вам 
одговори (Телефон или/и СМС или/и е-маил). 

У најкраћем року дежурне службе јавних предузећа излазе на терен.  У року од 48 сати добија се  одговор о 
статусу решавања пријављеног проблема. 

Обједињујући рад свих јавних предузећа у општини „Систем 48 сати“ омогућава решавање проблема и захтева 
грађана, располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин заснован искључиво на техничким 
подацима и чињеницама. Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају 
проблем из домена комуналних предузећа. Развој СИСТЕМ-а 48 поспешује пословну позицију наше локалне 
самоуправе и тиме је ставља у ред напредно организованих локалних самоуправа што омогућује ефикасније 
привлачење инвестиција и отварање нових радних места.  

 
 Процес издавања дозвола за изградњу 

 
Издавање локацијске дозволе: Издавање решења за изградњу нових и доградњу постојећих објеката, за објекте 

за које се по Закону издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке потребне за израду техничке 
документације, у складу са важећим планским документом. У постпуку, орган по службеној дужности о трошку 
инвеститора прибавља од Општинке управе Општине Апатин. Урбанистичке услове за локацијску дозволу чији услови 
садрже техничке информације и услове надлежних органа (јавних предузећа),а на основу којих Урбанистичких услова 
се издаје Локацијска дозвола и исти чине саставни део Локацијске дозволе. Рок за издавање: 15 (петнаест) дана од 
дана подношења захтева (законски рок) односно у року од 8 (осам) дана од доставе Урбанистичких услова од стране 
ЈП «Урбанизам» Сомбор, а ЈП је дужно да исте изради и достави органу надлежном за изадавње локацијске дозволе у 
року од 30 (тридесет) дана од дана пријема захтева за израду Урбанистичких услова.Место подношења захтева за 
издавање локацијске дозволе: Услужни центар Општинске управе Општине Апатин  

Издавање грађевинске дозволе: Грађевинску дозволу решењем издаје исти орган, као и локацијску дозволу која 
је њен саставни део. Рок за издавање: 8 (осам) дана од дана подношења уредног захтева органу надлежном за 
издавање дозволе са потпуном и уредном пратећом документацијом коју предвиђа Закон. Место подношења захтева 
за идавање грађевинске дозволе: Услужни центар Општинске управе Општине Апатин  

Законски основ:Поступак је регулисан чл. 135.-140. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС бр. 72/09, 
81/09-ипсравка, 64/10-ослука УС и 24/11), као и чл. 192 Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/97, 
31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр. 30/10). 

 
Б.2.2 КАРАКТЕРИСТИКЕ И СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНОСТИ 
 
Радно активно становништво општине Апатин обухвата 40% од укупног броја становника - што је испод републичког 
просека. Укупан број запослених у 2011. години био је 8.160, са падом броја у наредних неколико година.Попис из 
2011. показао је смањење броја становника општине Апатин за 13% као резултат слабих изгледа за запошљавање у 
Западнобачком округу.  

У 2014. години у општини Апатин евидентирано је 5,065 запослених лица. У Западнобачком округу општина 
Апатин уз Сомбор има највећи удео запослених на 1.000 становника али је он и даље мањи од националног просека. 
Апатин има 198 запослених на 1000 становника, што износи 83,89% од војвођанског просека (подаци из ЛАП 
запошљавања општине Апатин за 2014. годину).  
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Табела 13: Радно активно становништво у 2014. години 
Регион; Област; Општина Запосленост Удео запослених на 1000 станов. Укупан бр. становника 

Војводина 444143  236  1931809  
Западна Бачка 35555 201 188 087 
Апатин 5065 198 28 929 
Кула 6381 177 43 101 
Оџаци 4937 164 30 154 
Сомбор 19172 229 85 903 
Извор: Републички завод за статистику 

 
Имајући у виду статистичке податке Републичког завода за статистику о структури запослених по секторима,  у 

општини Апатин су најзаступљенији сектори прерађивачка индустрија са 28,7% заступљености и приватно 
предузетништво са 26%. Од укупног броја, запослени у здравственој и социјалној заштити обухватају 9,8%, следе 
образовање које је заступљено са 9,2% , пољопривреда има удео од 6,1% а трговина на велико и мало и поправка 
моторних возила чине 4,4% у структури запослених лица по секторима.  
 
Табела 13: Становништво према економској активности у 2014. години 
Регион 
Област 
Општина 

Укупно Активно становништво 
свега запослени незапослени 

свега некада 
радили 

траже први 
посао 

Србија 7186862 2971220 2304628 666592 425559 241033 
Војводина 1931809 785960 607334 178626 123243 55383 
Западна 
Бачка 

188087 72870 53166 19704 13016 6688 

Апатин 28929 11757 8160 3597 2536 1061 
Кула 43101 16557 12047 4510 2891 1619 
Оџаци 30154 11059 7229 3830 2337 1493 
Сомбор 85903 33497 25730 7767 5252 2515 
Извор: Републички завод за статистику 
 

Према подацима Агенције за привредне регистре у општини Апатин постоји 631 предузетника са 1.100 
запослених и 287 малих и средњих предузећа са 2311 запослених. Општина Апатин бележи благи пад броја 
незапослених у последње три године, и то највише у категорији квалификованих и неквалификованих незапослених 
лица. Радно активно становништво општине Апатин обухвата 40% од укупног броја становника - што је испод 
републичког просека. Укупан број запослених у 2011.години био је 8.160, са падом броја у наредних неколико година; 
у 2014. Години је било 5,065 запослених лица. Из табеле је видљиво да је Сомбор и Апатин имају највећи удео 
запослених на 1.000 становника, али тај број је мањи од националног просека. Остале општине показују значајно 
ниже стопе запослености, због бројних развојних и транзиционих проблема, и имају мање могућности за повећање 
нивоа запослености у блиској будућности. 

 
Табела 14: Запослени - годишњи просек, 2013. година 

Регион 
Област 

Општина 

Запослени 
Запослени у правним 
лицима (привредна 
друштва, предузећа, 
установе, задруге и 
друге организације) 

Приватни 
предузетници 

(лица која 
самостално 

обављају 
делатност) и 

запослени код 
њих 

Број запослених на 1000 
становника 

укупно Од  тога 
жене % Укупно 

Запослени у правним 
лицима (привредна 

друштва, пред., 
установе, задруге и 

друге орг.) 

Србија 1715163 46,2 1338082 377081 239 187 
Војводина 443269 45,9 346718 96551 232 181 
Зап. Бачка 35903 47,1 27418 8485 195 149 
Апатин  5128 46,7 3797 1331 181 134 
Кула  6449 44,3 4926 1523 153 117 
Оџаци  5033 42,6 3292 1741 171 112 
Сомбор  19292 49,3 15402 3890 229 183 
Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 15: Структура запослених по секторима, 2013. година 
Регион 
Област 
Општина 

Србија Војводина Западна  
Бачка 

Апатин Кула Оџаци Сомбор 

Укупно 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Свега 78,0 78,2 76,4 74,0 76,4 65,4 79,8 
Пољопривреда, шумарство и рибарство 1,9 4,5 8,2 6,1 8,8 11,6 7,7 
Рударство 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прерађивачка индустрија 16,7 19,5 21,5 28,7 16,3 18,7 22,1 
Снабдевање електричном енергијом, гасом 
и паром 1,6 1,1 0,8 0,4 0,1 0,5 1,2 

Снабдевање водом и управљање отпадним 
водама 2,0 2,0 1,9 1,5 4,2 0,1 1,7 

Грађевинарство 3,9 3,4 1,4 2,8 1,6 0,6 1,2 
Трговина на велико и мало и поправка 
моторних возила 10,6 10,2 8,2 4,4 12,4 3,8 9,0 

Саобраћај и складиштење 5,0 4,6 4,5 2,2 6,5 4,4 4,5 
Услуге смештаја и исхране 1,2 0,7 0,5 0,7 0,4 0,1 0,6 
Информисање и комуникације 2,3 2,0 0,6 0,4 0,1 0,5 0,9 
Финансијске делатности и делатност 
осигурања 2,2 1,5 0,9 0,8 0,6 0,6 1,1 

Пословање некретнинама 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 
Стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности 3,3 2,6 1,3 1,5 1,8 0,7 1,2 

Административне и помоћне услужне 
делатности 2,0 1,6 0,9 0,2 0,4 1,5 1,1 

Државна управа и обавезно социјално 
осигурање 4,3 4,0 4,3 4,0 2,6 3,9 5,1 

Образовање 8,2 8,7 10,0 9,2 11,7 10,5 9,4 
Здравствена и социјална заштита 9,3 9,2 9,7 9,8 7,3 6,8 11,2 
Уметност, забава и рекреација 1,3 1,3 0,9 0,6 0,8 0,6 1,1 
Остале услужне делатности 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,4 
Приватни предузетници (лица која 
самостално обављају делатност) и 
запослени код њих 

22,0 21,8 23,6 26,0 23,6 34,6 20,2 

Извор: Републички завод за статистику 
 

 Подстицаји за запошљавање и програми за обуку радне снаге 
 

Програми обуке Акредитоване регионалне развојне агенције за развој МСПП ‘’Панонрег’’: обуке реализује у оквиру 
своје редовне делатности едукативне програме за незапослена лица – потенцијалне предузетнике у циљу њиховог 
адекватног припремања за процес започињања посла и за већ постојеће предузетнике у циљу проширења и 
унапређења њиховог посла.  

Едукативни програми за потенцијалне предузетнике: 
1. Предузетничке вештине, 
2. Облици организовања привредних субјеката, 
3. Правни оквир започињања бизниса, 
4. Извори финансирања, 
5. Пословни план,  
6. Радионица за израду пословног плана, 
7. Маркетинг за предузетнике.  

         Едукативни програми за постојеће предузетнике: 
1. Предузетничке иновације, 
2. Како развити  успешан бизнис план, 
3. Рачуноводство и финансије за менаџере, 
4. Законске основе микрокредитних фондова, 
5. Маркетинг за предузетнике, 
6. Предузетништво у Србији, 
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7. Предузетништво у ЈИ и ЦЕ Европи. 
Програми обуке Националне службе за запошљавање: Једна од основних програмских активности НСЗ јесте 

подстицање предузетништва, кроз реализацију едукативних програма за започињање бизниса. 
Пословни центар Сомбор ради у оквиру Групе за развој предузетништва Филијале Сомбор и има тим обучених 
тренера који реализују тродневни семинар "Пут до успешног предузетника". Циљ обуке је: Унапређење свести о 
предузетништву, стицање потребних знања и вештина, јачање сектора МСПП, успешно започињање и вођење 
сопственог бизниса и рационалније коришћење субвенција за самозапошљавање. Тематске целине обуке су:  

- Економска мотивација и психолошки аспекти предузетништва; 
- Дефинисање пословне идеје; 
- Правни аспекти бизниса; 
- Основе пореза и доприноса и 
- Радионица за израду бизнис плана. 

Годишњи програм додатног образовања и обуке за потребе тржишта рада утврђен Акционим планом МЕРР 
спроводи НСЗ самостално, код послодаваца као обуку на раду или преко специјализованих извођача обука са којима, 
по претходно спроведеном поступку јавних набавки, уговара спровођење појединачних програма.  
 

 Финансијска подршка запошљавању 
 

Програми и мере активне политике запошљавања финансирају се из буџета Републике Србије, средстава 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, а могу се финансирати из допринос да и других средстава 
Националне службе. Мере активне политике запошљавања, усмерене ка подстицању запошљавања су: 

1.Субвенције за самозапошљавње се одобравају ради оснивања радње, задруге, привредних друштава и других 
облика предузетништва, незапосленом лицу у бесповратном износу од 160.000,00 динара, осим у случају 
самозапошљавања особа са инвалидитетом  када се субвенција одобрава у износу од 200.000,00 динара. 

Услови за подношење захтева су: 
- да је лице пријављено на евиденцију незапослених НСЗ, 
-  да је завршило инструктивну обуку за започињање бизниса. 
Обавезе корисника субвенције су: да делатност обавља најмање 12 месеци, почев од дана започињања 

делатности,  да редовно уплаћују доприносе за обавезно социјално осигурање.  
Корисник субвенције може да користи услуге менторинга и специјалистичких обука у првој години пословања. 
Кориснику новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у једнократном износу ради самозапошљавања. 
Корисницима новчане накнаде који заснују радни однос на неодређено време, једнократно се исплаћује 30% 

укупног износа новчане накнаде (без доприноса за обавезно социјално осигурање) која би им била исплаћена за 
преостало време до истека права на новчану накнаду. 

2. Субвенције за запошљавање послодавцима, који припадају приватном сектору и који запошљавају 
незапослене на новоотвореним радним местима могу остварити право на субвенцију у  једнократном износу према 
степену развијености  јединица локалне самоуправе утврђеним посебним прописом Владе РС, износи: 

- 300.000 динара или 400.000,00 динара у  IV групи општина (до 10 лица), 
- 200.000 динара или 250.000,00 динара у  III групи општина, 
- 100.000 динара или 150.000,00 динара у  II  групи општина. 

(Извор: http://www.eupr.rs/subvencija-za-otvaranje-novih-radnih-mesta/jb52.html) 
Субвенције се одобравају послодавцу под условом да: запошљава лице са евиденције НСЗ; да није смањивао 

број запослених у последња 3 месеца; уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање;  успешно послује; да незапослена лица за које се тражи субвенција није било у радном односу  код 
послодавца у протеклих 6 месеци; није привредни субјекат у тешкоћама у смислу законских прописа којима се 
регулише контрола и додела државне помоћи. 

Послодавац може користити и Законску олакшицу, уколикозаснује радни однос са лицем у трајању од најмање 
24 месеца, од дана заснивања те да редовно исплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање и достави НСЗ 
доказе о измирењу уговорне обавезе.  

Чланом 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање утврђена је могућност 
ослобађања од обавеза плаћања доприноса који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, за 
одређене категорије незапослених лица, и то: лица старија од 45 година, лица старија од 50 година, лица млађа од 30 
година,приправници и лица са инвалидитетом.Уколико се нановоотвореним радним местима запошљавају особе са 
инвалидитетом (ОСИ) висина субвенције износи:  

- 300.000 динара или 400.000,00 динара за ОСИ у IV групи општина, девастираним подручјима или подручјима од 
посебног интереса (до 10 лица), 

- 200.000 динара или 250.000,00 динара за ОСИ  у  III групи општина, 
- 100.000 динара или 150.000,00 динара за ОСИ  у I,  II  групи општина. 
Послодавац  након заснивања радног односа са новозапосленим лицем доставља НСЗ  следећу документацију: 
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уговор о раду на неодређено време, копију пријаве  на обавезно социјално осигурање, одговарајућу медицинску 
документацију о инвалидности за ОСИ, решење о регистрацији и изјаву да не користи и да није користио ослобађање 
од доприноса за исто лице по другом правном основу 

Све мере ПАПЗ финансирају се и средствима Владе Аутомомне покрајине Војводине, у складу са процедурама 
које користи Национална служба за запошљавање.  

 
 Јавни радови 

 
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих категорија незапослених лица, као и 
унапређења радних способности. Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци. Јавне радове спроводи 
послодавац- извођач јавног рада, кога одређује НСЗ на основу јавног конкурса. Право учествовања у поступку 
спровођења јавних радова имају: органи територијалне аутономије и органи јединица локалне самоуправе, јавне 
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења грађана. 

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,одржавања и заштите животне средине и природе. 

Трошкови јавних радова финансирају се из буџета Републике Србије, а ради: исплате зарад лица укључених у 
јавни рад у висини нето зараде увећане за износ припадајућих пореза и доприноса;  накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада, у висини од 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања; накнаде трошкова спровођења 
јавних радова у износу од 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, 
културних и других делатности; 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања 
јавне инфраструктуре и одржавање заштите животне средине и природе и  у зависности од врсте и сложености 
послова које обухвата јавни рад, може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму 
послодаваца или програму образовне установе- извођач јвног рада може остварити накнаду у једнократном износу 
од 50.000,00 динара. 
 

 Суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања  
 

Територијалне аутономије односно јединице локалне самоуправе, може преко НСЗ, поднети захтев Министарству 
надлежном за запошљавање за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања. Услов за 
одобравање средстава и суфинансирање мера јесте  да локална самоуправа има формиран Савет за запошљавање, 
донет Локални акциони план (ЛАПЗ) одобрено више од половине средстава потребних за финансирање одређеног 
програма или мера : субвенција за самозапошљавање, субвенција за отварање НРМ, стручна пракса, стицање 
практичних знања, јавни радови. 

Суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања спроводи се и од стране Владе АПВ, 
Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова (ПАПЗ), где се удружују средства локалних 
самоуправа и АПВ за финансирање одређеног програма или мера активне политике запошљавања. 

Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом (ОСИ), спроводе се као део процеса ради 
повећања нивоа запошљивости или запошљавања ОСИ у циљу социјалног укључивања. Мере активне политике 
запошљавања под општим условима спроводе се у групама које чине ОСИ и друга незапослена лица, али у складу са 
потребама ОСИ, процењеним професионалним могућностима и радном способношћу. 

Саставни део свеукупне активности усмерене су на унапређење услова рада и подизању нивоа ефикасности на 
радном месту, увођења у посао, праћења при раду и друго. 
 
Б.2.3. SWОТ матрица анализе конкурентности привреде и запослености радног становништва 
 

Снаге Слабости 
- Општина Апатин спада у ред средње 

развијених општина у РС 
- Дуга традиција у прерађивачкој индустрији, 

трговини на велико и мало, пољопривреди 
- Присутан тренд повећања извоза  
- Релативно повољни трошкови пословања  
- Део индустрије извозно оријентисан 
- Постојање успешних иностраних и домаћих 

предузећа  
- Растуће партнерство јавног и приватног 

сектора  
- Присуство обучене индустријске радне снаге и 

- Висока стопа незапослености  
- Велики проценат популације у пензији без 

могућности интегрисања у економију  
- Недовољан број, структура и капацитети 

индустријских предузећа  
- Информационе и иновативне технологије 

нису довољно интегрисане у привредне 
токове и продуктивне секторе 

- Неконкурентност домаће производње и 
уситњеност привреде  

- Спор трансфер нових технологија 
- Застарела технологија и опрема  
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пораст занимања за традиционалне вештине и 
знања  

- Висок народни доходак по становнику 
- Велике површине пољопривредног земљишта 

високог квалитета  
- Богата сировинска база за прехрамбену 

индустрију  
- Потенцијали за развој чистих технологија и 

МСП у планираној индустријској зони Дунав 
- Релативно добро развијен финаснијски сектор 
- Покретање производње у области ОИЕ - 

биомаса 
- База података предузетника и привреде  
- Израђена Студија изводљивости за 

индустријску зону по стандардима ЕУ 
- Предузећа са иновативном технологијом 

(„Апатинска пивара“, „Хладњача“, „Алупласт“) 
- Организована Општинска управа за развој 

привред, предузетништва 
- Присутност АРРА „Панонрег“ из Суботице 
- Активно удружење предузетништва 

- Незавршен процес приватизације, као и 
веће учешће предузећа са неуспелом 
приватизацијом 

- Лоша индустријско-предузетничка 
инфраструктура  
У сектору МСПП присутна мања 
инвестициона улагања, као и веома мала 
улагања у истраживање и развој  

- Недостатак програма и мрежа у сектору 
МСПП, као и мали број успешно развијених 
и вођених МСП  

- Нема инстутуција која се баве научно-
истраживачком делатношћу у области 
привреде, као и низак степен сарадње са 
научно-истраживачким и развојним 
институцијама  

- Привредни субјекти углавном у власништву 
компанија са седиштем ван Апатина  

- Опадање инвестиционих активности  
- Недовољан обим производње, да би се 

успоставила озбиљна сарадња са 
иностраним купцима или да би се 
обезбедило учешће на међународним 
сајмовима  

- Неодстатак базе података о затеченим 
ресурсима – припрема за привођење 
земљишта и објеката намени  

- Одлив висококвалитетне радне снаге у 
друге делове или у иностранство 

Шансе Претње 

- Инострана тражња за високо квалитетним 
прехрамбеним производима (посебно 
органским)  

- Потенцијали за развој чистих технологија и 
МСП у планираној индустријској зони 
„Дунав”  

- Постојање планова за окончање 
инвестиционих програма већих привредних 
субјеката  
Усклађивање постојећег законодавства са 
регулативама ЕУ - бржа интеграција у ЕУ  

- Могућност коришћења фондова ЕУ-ИПА, као 
и домаћих фондова  

- Изградња капацитета за повлачење 
средстава ЕУ фондова  

- Приступ трговинским и другим 
интеграцијама (ЦЕФТА, ЕУ-зона) и 
коришћење безцаринског режима 
(Слободна зона Апатин) 

- Постојећи планови за унапредјење 
постојеће производње у циљу стварања 
квалитетнијих и конкурентнијих производа  

- Завршетак процеса приватизације и 
реструктурирања привреде  

- Близина тржишта ЕУ  
- Учешће у програмима прекограничне 

сарадње  
- Унапређење пословне инфраструктуре кроз 

институције које подржавају сектор 

- Повећање пореских давања 
- Економско - политичка нестабилност  
- Успоравање процеса реформи 
- Нехармонизована пракса са стандардима 

система квалитета ИСО и техничким 
прописима 

- Споро интересно умрежавање МСП-а  
- Застоји у процесу приватизације 
- Сива економија  
- Светска економска криза и рецесија 
- Слабија заинтересованост инвеститора као 

последица глобалне економске кризе 
- Компликоване процедуре за добијање 

одговарајућих дозвола  
- Нестимулативни услови кредитирања на 

слободном банкарском тржишту  
- Високе таксе и осетљивост бирократије у 

вези са потребама раста и проширења 
привредних капацитета 

- Неразвијено тржиште роба (недовољна 
конкурентност на тржишту роба; нелојална 
конкуренција; још увек присуство „сивог” 
тржишта и сл.)  

- Недостатак институција националног нивоа 
за креирање и подршку развоју МСПП  

- Компликоване административне процедуре 
- Недостатак повољних кредитних и 

финансијских услова  
- Незавршен процес приватизације и 
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предузетништва  
- Отвореност општинске администрације 

према потенцијалним инвеститорима  
- Успостављање мреже привредних субјеката 

по принципу кластера  
- Унапређење сарадње са научно-

истраживачким институцијама  
- Нижа цена радне снаге у односу на цену у ЕУ  
- Различити порески и финансијски 

подстицаји за стране инвеститоре  
- Потенцијали за развој специјализованог 

пословног инкубатора - Транспортна 
логистика 

- Повећање нивоа обуке и промоције 
предузетништва, подстицање 
иновативности МСПП, као и за области 
социјалног предузетништва (СЕЕД пројекат и 
други) 

- Регионално повезивање и удруживање са 
развијеним општинама /градовима 

реструктурирања у држави  
- Негативни демографски трендови  
- Одлив образованог младог кадра а притом 

висока стопа незапослености 

 
Б.2.4. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење конкурентности привреде и већу 
запосленост радног становништва 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Стварање услова за бржи 
економски развој општине 
 

1.1.Унапређење локалних 
политика и инструмената у циљу 
стимулисања економскогразвоја 

1.1.1.Формулисање секторских 
развојних политика и стратегија 
1.1.2.Развој и 
промовисањеподстицајних мера у у 
циљу локалног економског развоја и 
запошљавања 

 
1.1.3. Унапређење капацитета јавног 
сектора за спровођење локалних 
секторских политика 

 1.1.4. Унапређење пословног окружења 

1.2.Унапређење привредне 
инфраструктуре 

1.2.1.Унапређење ефикасности система 
пословних услуга за подршку МСП и 
предузетницима 

2. Развој конкуренте и извовно 
оријентисане привреде 
 

2.1.Привлачење иностраних и 
домаћих директних инвестиција 
у региону општине Апатин 
 

2.1.1.Промоције општине Апатин ради 
привлачења нових инвестиција 
2.1.2.Спровођење активне политике 
привлачења инвестиција кроз развој 
партнерстава и међуопштинску сарадњу 

2.2.Повећање броја 
предузетника и иновативних и 
извозно оријентисанихпредузећа 

2.2.1.Повећање броја предузетника 

2.2.2.Стимулисање научно-
истраживачког рада у служби привреде 
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Б.3. ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
Б.3.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТЕПЕН ОЧУВАНОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Заштићена природна добра 
 Друштвени капитал еколошког подручја 
 Шуме и пошумљеност 
 Ловни ресурси 
 Рибљи фонд 
 Хидрографске одлике земљишта 
 Хидролошке одлике подручја  
 Климатски и метеоролошки услови 
 Еколошки изазови и ризици 

Б.3.2. РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА  
• Биланс енергетске ефикасности општине 

Б.3.3. SWОТ матрица анализе  
Б.3.4. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење животне средине и рационалне 
употребе природних ресурса 
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Б.3.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТЕПЕН ОЧУВАНОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Општина Апатин располаже са изузетним природним ресурсима који уклопљени у стратегију одрживог развоја чине 
главну окосницу будућег напретка. То су пре свега: обрадиво земљиште погодно за производњу различитих 
пољопривредних култура, речни песак  погодан као сировина за производњу грађевинског материјала, извори 
термалне воде, река Дунав и њени меандри, СРП Горње Подунавље са богатом флором и фауном,природни ревири 
пијаће воде. Међутим, и Општина Апатин се неминовно суочава са последицама загађења животне средине чији се 
узроци налазе у различитим људским активностима, карактеристичним за већа насеља. Те негативне последице 
огледају се у оптерећивању природних ресурса: површинских и подземних вода, ваздуха, тла и пољопривредног 
земљишта. Животна средина у нашој општини не може се ипак оценити као алармантно угрожена, јер становници 
имају велику свест о потреби чувања природне средине. Земљиште је загађено углавном чврстим отпадом са дивљих 
сметлишта и непостојања регионалне депоније као и због неконтроолисане употребе хемијских средстава у биљној 
производњи. Загађење ваздуха своди се на емисију прашине и посебно од дима који потиче од сагоревања чврстог 
горива који служи као енергент у кућама и од спаљивања смећа. О степену очуваности животне средине најбоље 
говоре одрђени показатељи. 

Квалитет пијаће воде: Квалитет воде за пиће у читавој територији АП Војводине је на ниском нивоу. Према 
подацима Института за јавно здравље Републике Србије у Војводини, од укупног броја контролисаних централних 
водоводних система, свега њих седам има воду исправну са становишта како физичко-хемијских тако и 
микробиолошких карактеристика.У Западнобачком округу од четири контролисана централна водоводна система 
ниједан нема пијаћу  воду исправну у погледу вредности микробиолошких и физичко-хемијских параметара. 
Најчешће неповољне физичко-хемијске карактеристике су боја, повећана мутноћа, повишене концентрације гвожђа, 
мангана, амонијака, нитрата, нитрита и органских материја док су узрочници микробиолошке неисправности 
најчешће аеробнемезофилне бактерије и колиформне бактерије.   

 
Табела 1: Здравствена исправност воде за пиће у АП Војводини 

Округ  Број  
контролисаних  
централних  
водоводнх  
система  

Број  
исправних  
централних  
водоводнх  
система  

Број централних  
водоводних  
система са физ.–  
хем.  
неисправношћу  

Број 
централних  
водоводних  
система са  
микробиол.  
неисправношћу  

Број централних  
водоводних  
система са физ.–  
хем и 
микробиол.  
неисправношћу  

Севернобачки  3  0  0  0  3  
Западнобачки  4  0  0  0  4  
Јужнобачки  10  4  1  0  5  
Севернобанатски  6  0  1  0  5  
Средњебанатски  5  0  0  0  5  
Јужнобанатски  8  2  0  1  5  
Сремски  6  1  0  1  4  
Укупно  42  7  2  2  31  

 
Водоснабдевање насеља Апатин се врши из водозахвата лоцираног на периферији, у северном делу Апатина. 

Извориште се налази у брањеној зони од високих вода Дунава. На водозахвату постоји довољан број подземних 
бушених бунара. Максимални капацитет бунара гарантује довољну количину воде за потребе становништва. 
Издашност водозахвата је до 180 л/с уз постигнути притисак у мрежи од 3-5 бара.У оквиру водозахвата је изграђена 
фабрика воде за пиће.Квалитет воде је задовољавајући након изградње уређаја за припрему воде на водозахвату.На 
водоводну мрежу прикључено око 6300 домаћинстава. Градски водовод постепено преузима улогу снабдевања 
водом свих насеља у општини тако да су данас на водоводни систем поред Апатина прикључени и део индустрије у 
насељу, комплекс „ Бање Јунаковић „ и насеља Пригревица и Свилојево. Планирано је проширење изворишта јер су 
студије показале да би количина од око 240 л/с квалитетне воде подмирила потребе за један дужи временски 
период. 

Квалитет подземних вода не задвољава нормативе воде за пиће, повећан је садржај гвожђа и нитрата , те се на 
изворишту  врши прерада воде. Већи привредни субјекти ( пивара и хладњача) имају своја изворишта како за 
технолошке тако и за санитарне потребе.Према технолошком процесу процењује се укупна просечна експлоатација 
подземних вода из ових изворишта на око 130 л/с. Иако је пуно учињено, још увек је за централни водовод у Апатину 
карактеристично постојање азбестних цеви које се морају заменити,собзиром да је азбестматеријал са доказаним 
канцерогеним дејством на људе. Поред свих наведених проблема треба истаћи да је неопходно рационалније 
коришћење у потребне воде и минимизовање губитака на водоводној мрежи. Вода која је највишег квалитета треба 
се користити искључиво за пиће, док воде нижег квалитета треба користити за потребе наводњавања или као 
техничку воду. 
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Отпадне воде:На територији општине Апатин не постоји централно постројење за пречишћавање отпадних вода. 
Отпадне воде се прихватају и спроводе у реку Дунав путем посебне уличне каналске мреже а у насељу је изграђено 
приближно 2/3  планиране мреже фекалне канализације. Постоји Идејно решење за изградњу овог постројења, ЈКП 
„Наш дом“. Отпадне воде насеља представљају смешу отпадних вода највећим делом пореклом из домаћинстава али 
и  свих отпадних вода које су пореклом од привредних и ванпривредних делатности као и атмосферских вода. 
Градске отпадне воде поред комуналних отпадних вода и атмосферских вода садрже и отпадне воде пореклом из 
индустрије. Отпадне воде настале услед рада индустријских погона је неопходно пречистити до одређеног степена 
(до нивоа оптерећености отпадних вода становништва), у индустријским постројењима за пречишћавање, пре 
њиховог и спуштања у јавну канализацију одакле се заједно са комуналним отпадним водама, након третмана на 
централном градском погону за пречишћавање, испуштају у крајњи реципијент, најчешће реку. 

 
Табела 2: Карактеристике отпадне воде насеља  

Карактеристике Јед. мере Граничне 
вредности Просек 

Физичке 
Сува материја - укупно mg/l 300-1200 700 
Суспендоване честице - укупно 
Суспендоване честице - исправљиве* 

mg/l 
mg/l 

100-400 
70-300 220            150 

Растворене материје – укупно 
Растворене материје - исправљиве* 

mg/l 
mg/l 

250-850 
100-300 500            150 

Хемијске 
BPK 5 mg/l   О2/l 100-400 250 
HPK mg/l   О2/l 200-1000 500 
Укупан азот, као N mg/l 15-90 40 
Укупан фосфор, као P mg/l 5-20 12 
Извор: Најбоље доступне технике пречишћавања отпадних вода насеља, http://www.eko.vojvodina.gov.rs 
*Губитак жарењем сувог остатка, приближно одговара садржају органске материје 
 

У оквиру мониторинга отпадних вода 2013. године  испитивање комуналних отпадних вода обављено од стране 
Завода за јавно здравље Сомбор и установљено да су повишене вредности БПК 5, ХПК и укупног азота према 
прописима Уредбе о граничним вредностима и мисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ( 
„ Службени гласник РС“ бр. 67/2011).Од укупног броја домаћинстава у општини Апатин, који износи 10.904 према 
попису 2011. године, број домаћинстава која су прикачена на канализациону мрежу износи 4.200 (0,36% укупног броја 
домаћинстава). Индустријска зона поседује сопствену канализациону мрежу за одвођење отпадних вода. 

 
Табела 3: Јавни водовод и канализација 

Укупно захваћене количине воде (хиљ. м3) 1655 
Укупно испоручене количине воде (хиљ. м3) 1504 
Укупне количине отпадних вода (хиљ. м3) 1052 
Пречишћене отпадне воде (хиљ. м3) 0 
Број домаћинстава прикачених на водоводну мрежу 10.167 
Број домаћинстава прикачених на канализациону мрежу 4.200 
Извор: Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2008. 

 
Постројење за биолошко пречишћавање градских отпадних вода је изван функције односно не може да подржи 

велико хидрауличко и биолошко оптерећење. У току је изградња новог централног градског постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Ново централно постројење би требало да служи за пречишћавање комуналних 
отпадних вода као и отпадних вода индустријске зоне. 

 
Табела 4: Квалитет сирове отпадне воде у општини Апатин 

Особина  Јединица мере  Вредност  
Максимални доток комуналне воде  м3/дан  1250  
Максимални часовни проток  л/с  28,65  
БПК 5, просечна вредност  кг/дан  300  
Укупне суспендоване материје  кг/дан  375  
ХПК, просечна вредност  кг/дан  775  
Укупан азот (N)  кг/дан  61,5  
Укупан фосфор(P)  кг/дан  9,5  

Извор: Интерна документација општине Апатин 

http://www.eko.vojvodina.gov.rs/
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С обзиром да је пивара „Апатин“ највећи индустријски загађивач у општини Апатин, у току је изградња 
постројења за пречишћавање отпадних вода у Дунав, на локацији РТЦ-а коју финансира пивара.  

Канализациона мрежа, која обухвата 4.200 домаћинстава мора да се прошири на остатак насеља општине као и 
на непокривене делове града, а такође треба и да се реконструише с обзиром да постојећи колектори не могу да 
прихвате целокупну отпадну воду из домаћинстава па је честа појава изливања воде на улицу, што може да доведе до 
низа проблема (могућност избијања зараза итд.). Одвођење сувишних вода из града и ширег подручја спроводи се 
преко дела мреже хидромелиоративних канала и старих водотокова при чему постоји велики број „дивљих“ 
прикључака, који у систем за прикупљање атмосферских вода испуштају фекалне и друге агресивне отпадне воде.  

Већи индустријски загађивачи у Општини Апатин су:  
1. „Хладњача Апатин“ АД – Отпадна вода настаје чишћењем, прањем и кувањем артикала за исхрану, прањем 

машина, уређаја и пода просторија. Састав отпадне воде веома варира у зависности од сировог материјала који се 
обрађује. У погледу уређаја за пречишћавање отпадних вода, у фабрици постоји само таложни базен након чега се 
отпадна вода канализационим цевима упушта у реципијент, тј. у рекуДунав.  

2. „Апатинска пивара“ АД Апатин – Уређај за пречишћавање отпадних вода не постоји. Отпадна вода се одводи 
канализационим цевима и упушта у реку Дунав без третмана. На основу анализе ове отпадне воде, утврђено је да 
иста неодговара, због мириса и боје, ниских вредности раствореног кисеоника те већих вредности БПК 5, 
суспендованихматерија, нитрита, нитрата, укупногазота, етарскогекстрактаиамонијака, важећимпрописима (Уредба о 
класификацији вода Сл. лист СФРЈбр. 6/78; Правилник о опасним материјама у водама Сл. Гл. СРС бр. 31/82; 
Општинска одлука о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. лист 
Општине Апатин бр. 1/95). Стога се ова отпадна вода, као таква, не може испуштати у природни рецепијент већ је 
неопходно извршити њено кондиционирање до захтеваног квалитета.  

3. ЈКП „Наш дом“ Апатин – предузеће које се бави, између осталог, прикупљањем и одвођењем отпадних вода. 
Нема уређај за пречишћавање отпадних вода, већ отпадне воде из домаћинстава заједно са индустријском водом 
системом канализационих цеви улива у реципијент. Анализом отпадних вода из овог предузећа утврђено је да њихов 
квалитет неодговара, због мириса и боје, ниских вредности раствореног кисеоника те већих вредност и БПК 5, суспен 
дованих материја, нитрита, нитрата, укупног азота, етарског екстракта и амонијака, важећим прописима (Уредба о 
класификацији вода Сл. лист СФРЈ бр. 6/78; Правилник о опасним материјама у водама Сл. Гл. СРС бр. 31/82; 
Општинска одлука о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. лист 
Општине Апатин бр. 1/95). Стога се, као таква, не може упуштати у природни рецепијент већ је неопходно извршити 
њено кондиционирање до захтеваног квалитета.  

На територији општине Апатин постоје и нова предузећа и то: 
- „Мелиса фарм“ ДОО, Шумска број 8, Апатин која се бави производњом сувих, биљних екстраката, 

екстракцијом лековитог биља и уклањањем растварача из угушћених екстраката.Технолошки процес се 
обавља у Свилојеву на кат. парц. 118,116 и 111, улица Фабричка број 55. Технолошки поступак се састоји из 
екстракције, упаравање и сушење. Поред ових операција врши се и операција млевења, хомогенизације 
сувих остатака а коначни производи су биљну екстракти.У поступку производње стандардизованих сувих и 
течних биљних екстраката настаје технолошка вода и санитарно фекална вода која се упушта у канал 
Свилојево. 

- „FLASH SRB“ ДОО фабрика за ткање, бојење и дораду трикотаже и пречистач отпадних вода на кат. парц. 
7803/20 КО Апатин. Укупна површина предметне парцеле је 128.970,00 м2 а укупна површина свих етажа 
објеката у комплексу је 21.404,00 м2.Посебну грађевинско- технолошку целину чини пречистач индустријских 
отпадних вода. Објекат пречистача служи за пречишћавање воде из процеса производње (бојење) као и 
санитарних вода. Састоји се из система армирано-бетонских водено пропусних базена у којима се врши 
хемијско, физичко и биолошко пречишћавање отпадних вода. 

Чврсти отпад: На територији општине Апатин не врши се сепарација нити рециклажа чврстог отпада, а целокупан 
отпад прикупљен из града и околних насеља одвози се на депонију лоцирану у блоку 92. Сточни лешеви са територије 
општине се организовано односе на уништавање у специјализовану фирму „Протеинка - кафилерија Сомбор“ у 
Сомбору. У складу са Националном стратегијом управљања отпадом планирана је изградња регионалне депоније на 
територији општине Сомбор (насеље Ранчево) на коју ће се одводити отпад из Западнобачког округа, а постојећа 
депонија у насељу ће се рекултивисати. Ипак, до изградње регионалне депоније сав општински отпад (годишње 
количине отпада која се прикупи од стране оператера који имају дозволу за управљање отпадом и који се  рециклира) 
ће се одлагати на постојећој депонији коју треба уредити ускладу са Правилником о критеријумима за одређивање 
локације и уређење депонија отпадних материја (Службени гласник РС, бр 54/92). Одређена је локација за инертни 
отпад. Проблем регионалне депоније у Сомбору која није изграђена као и санације сеоских депонија су такође и 
еколошки изазови којима ће се посвети посебна пажња у наредном периоду. 

Израђен је Пројекат санације и рекултивације депоније а пројектом су обухваћени: план нивелације површина, 
план санације и затварања, елементи санитарног уређења, план биолошке рекултивације. Површина простора 
предвиђеног за депоновање је 17 ха а одлагање отпада је у дужини од 700 м а на неким местима и преко 4 м.. 
Сметилиште у Апатину по категоризацији спада у велико сметилиште ( велика сметилишта су она на којима је 
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одложено преко 50000 м3 отпада.Ризик сметилишта по околину је процењен као средњи: суседне парцеле се користе 
за испашу и пољопривреду, постоје планови да се део локације користи као трансвер станица, плитак је ниво 
подземних вода, средња водопропустљивост подлоге. Пројекат санације је добио сагласност министарства заштите 
животне средине и потребно га је имплементирати. 

Континуално праћење квалитета ваздуха у општини Апатин не постоји. Најближа станица за континуално 
мерење квалитета ваздуха налази се у Сомбору. У општини Апатин се врши годишњи мониторинг квалитета 
амбијенталног ваздуха на освогу Годишњег Програма заштите и унапређења животне средине. Испитивање је 
поверено Заводу за јавно здравље Сомбор. Међутим, одређени подаци о квалитету ваздуха у општини Апатин 
доступни су захваљујући мерењу извршеном 2006. године. Мерење имисије извршено је на пример на месту у ужем 
центру града, у околини „Апатинска пивара“ АД. 

На основу добијених резултата истраживања Мониторинг ваздуха у Апатину, 2014.године, укупне таложне 
материје на микролокацијама у Апатину током 2014 године, по месецима у години* констатовано је да вредност 
анализираних параметара таложних материја из ваздуха не прелази граничне вредности имисије за настањена 
подручја према Уредби за мониторинг и захтеве квалитета ваздуха ( „ Службени гласник РС“ бр. 11/10). 

Граничне вредности имисије дефинисане су Правилником о граничним вредностима, методама мерења 
имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (''Службени гласник РС'' бр. 54/92). 
Анализом добијених резултата утврђено је да су концентрације СО2, НО2 и чађи у дозвољеним границама 
прописаним Правилником ограниченим вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање 
мерних места и евиденцији података (''Сл. гласник РС'' бр. 54/92). У посматраном периоду није било прекорачења 
прописаних ГВИ за насељена места. Међутим, потребно је успоставити систем за континуално праћење квалитета 
ваздуха (већи број параметара у дужем временском периоду) ради добијања тачне слике о стању ваздуха у општини.  

Ако се посматра цела територија општине, може се закључити да је квалитет ваздуха најлошији уграду, услед 
развијености саобраћаја, што је проблем који се може решити изградњом обилазнице око градског насеља. Овим би 
се смањила емисија гасова и прашине који настају радом мотора са унутрашњим сагоревањем. У граду постоји 
изграђена гасоводна инфраструктура што позитивно утичена квалитет ваздуха. На очување и побољшање квалитета 
ваздуха позитивно би утицала и примена нових технологија у индустрији као и повећање површина под зеленилом. 

Комунална бука потиче углавном од саобраћаја и индустријских активности и у зависности од интензитета може 
може довести до читавог низа аудитивних ефеката, а у садејству са повећаним аерозагађењем и до оштећења слуха. 
Ипак, највећим делом бука произилази од кафе-денсинг барова и кафе барова а вршена су испитивања дозвољеног 
нивоа буке у овим локалима тако да углавном поседују Извештаје о испитивању буке и писмена упутства за мере 
заштите од буке као и поступање са изворима буке. 

Континуално праћење нивоа комуналне буке у општини Апатин не постоји. Међутим,мерење нивоа буке у 
животној средини у Апатину извршено је 2005. године од стране „Института за заштиту на раду“ а.д. из Новог Сада. 
Мерење нивоа буке је вршено у стамбеном простору (мернетачке М1-средина просторије и М2-средина отвореног 
прозора) у интервалу од петнаест минута при чему је као крајњи резултат узета просечна вредност три мерења. 

 
Табела 5: Резултати испитивања нивоа буке 

Мерна тачка 

Еквивалентни ниво dB(A) 

Мерно место M1 Мерно место M2 

Измерени ниво Додатак Меродавни ниво Измерени ниво Додатак Меродавни ниво 
1 32,7   58,2   
2 32,3   58,1   
3 32,8   58,9   

Средња 
вредност 32,6 / 33,0 58,4 / 58,0 

Дозвољени 
ниво dB(A) 40,0 60,0 

Извор: Подаци добијени из општине Апатин 
 
Утврђено је да се меродавни ниво буке испитаних звучних извора налази у дозвољеним границама за 

боравишне просторије стамбених објеката за извор буке изван зграде за дан (максимални дозвољени ниво износи 40 
dB(А) а меродавни ниво је 33,0 ) као и да се меродавни ниво буке налази у дозвољеним границама задан за зону у 
стамбено пословно подручје (зона 4, максимални дозвољени ниво износи 60 dB(А) а измерени ниво је 58,0). 

 
 Заштићена природна добра 

 
Од заштићених природних добара најзначајнији је Специјални резерват „Горње Подунавље“ са категоријом заштите И 
(„Службени гласник РС“ бр. 45/01). Нетакнута природа, столетна аутохтона шума, баре и мочваре, богатство флоре и 
фауне основне су особине специјалног резервата природе „Горњег Подунавља“ који се простире на крајњем 
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југоистоку, а који досеже до границе између општина Апатин и Оџаци, недалеко од моста између Богојева (Р. Србија) 
и Ердута (Р. Хрватска). Укупна површина заштићене области на подручју општине Апатин износи 1.289,48 ха што 
представља 3,68% целокупне општинске територије.  Видети ППППН СРП „Горње Подунавље“, ЈП завод за урбанизам 
АПВ, 2011. године) 

У сектору општине Апатин територијални континуитет СРП „Горње Подунавље“ је прекинут, односно своди се 
искључиво на леву обалу Дунава. Тиме је избегнута могућност да се на територији заштићеног природног добра нађе 
градско насеље са индустријом и осталим загађивачима природне средине. Због свог географског положаја и граница 
специјални резерват природе „Горње Подунавље“ има погранични карактер. На територији Резервата разликују се 
зоне са I, II или III степеном заштите. Под првим степеном заштите је најмања површина (261,62 ха) у којој су 
допуштене активности искључиво у научно – истраживачке сврхе и едукацију. II и III зона заштите обухватају површину 
од 19.386,38 при чему су активности забрањене у овим зонама одређене Уредбом (Уредба о заштити специјалног 
резервата природе „Горње Подунавље“, „Службени гласник РС“ бр. 45/01). О специјалном резервату „Горње 
Подунавље“ стара се предузеће ЈП „Србијашуме“. (Уредба о заштити специјалног резервата природе „Горње 
Подунавље“ (Службени гласник РС“ бр. 45/01) 

Резерват чине при обални делови Дунава, низводно и мањим делом узводно од насеља Апатин, при чему је 
његова основна намена узгој и заштита високе дивљачи. Његова укупна површина износи 19.648 ха. Подручје 
специјалног резервата „Горње Подунавље“ одликује се присуством ретких врста биљака као што су бели локвањ, жути 
локвањ, кукурјак, ребратица, закржљала перуника, змијски љутић, језичасти љутић и црни глог. Такође, изражено је и 
богатство фауне коју карактеришу ретке животињске врсте (орао белорепан, црна рода, куна златица, куна белица, 
јазавац, дивља мачка) као и крупни сисари (јелен обични, дивља свиња, срна). Поплавно подручје Резервата 
представља природно мрестилиште за око 50 врста слатководних риба, међу којима су најзначајније врсте шаран, 
штука, смуђ и сом. 

Према класификацијама РС и међународних организација, СРП „Горње Подунављ“е је Рамсарско подручје – 
подручје од међународног значаја, нарочито као станиште за птице мочварнице, значајно прекогранично подручје, 
IPA подручје – значајно ботаничко подручје, IBA подручје – подручје од међународног значаја за птице и PBA – 
подручје значајно за дневне лептире. У резервату је присутна 51 врста сисара, 248 врста птица, 50 врста риба, 11 врста 
водоземаца, 9 врста гмизаваца, огроман број бескичмењака, од којих се издваја фауна лептира са преко 60 врста 
дневних лептира, више од 1000 биљних врста. Ово подручје је станиште ретких  биљних врста као што су: кукурјак 
(Eranthis hyemalis), ребратица (Hottonia palustris) и борак (Hippuris vulgaris), значајно плодиште и миграторна стаза 
риба, гнездилиште орла белорепана (Haliaeetus albicilla) и црне роде (Ciconia nigra) и станиште највеће популације 
јелена (Cervus elaphus) у Србији. 

СРП „Горње Подунавље“ – дом највеће популације јелена у Србији. Узгојни центри крупне дивљачи лоцирани су 
у к.о. Купусина и Апатин. Ловиште "Апатински рит". Апатин обухвата површину од 6.579 ха, највећи део шумске 
управе “Апатин”, у типичном ритском амбијенту уз реку Дунав. Ово ловиште спада у равничарски тип са надморском 
висином од 82 до 89 м. У ловишту се претежно налази реликтна ритска вегетација која одговара гајењу дивљачи као 
што су европски јелен (Cervus elaphus), дивља свиња (Sus scrofa), срна (Capreolus capreolus) и дивља патка (Anas sp.). 
Ловиште броји велику популацију европског јелена (2000 јединки) и дивљих свиња (1100 јединки) велике трофејне 
вредности. 

Капиталну вредност СРП „Горње Подунавље“ свакако чини његова фауна због чега ово подручје представља 
једну од важних тачака европског био диверзитета. Процењује се да данас на овом подручју има 7-8 гнездећих 
парова белорепана и 35- 45 парова црне роде. Ово су само две од 200 забележених врста птица на подручју овог 
природног добра. Горње Подунавље а посебно Апатински рит спада у најбоља мрестилишта на средњем току Дунава. 
Првенствено што је изградњом одбрамбеног насипа ипак готово 5000 ха остало у плавној зони што представља 
идеалне терене за мрест риба. Риболовне воде СРП „Горње Подунавље“ изузете из рибарског подручја Дунав I, а у 
њима трајно су заштићене следеће врсте:  

• Рибе: Моруна (Huso huso), Лињак (Tinca tinca), Златни караш (Carassius carassius), Чиков (Misgurnus fossilis), Све 
врсте рода Endotomyzon sp. и Lampetra sp., Велики вретенар (Zingel zingel), Мали вретенар (Zingel streber). 

• Ракови: Рак речни (Astacus astacus) и Рак поточни (Austropotamobius torrentium). 
Остала значајна природна добра на територији Општине су: Парк шума „Јунаковић“ као и заштићена појединачна 

стабла са статусом споменика природе: Гинко (Ginkobiloba) у Апатину, азијски платан (Platanus orientalis) и Вез (Ulmus 
effusa) у шуми "Дубоки јендек", амерички платан (Platanus occidentalis) код Сонте и старо стабло дивље крушке (Pirus 
piraster) код Свилојева. Статус споменика природе има и група стабала храста лужњака у Апатину као и „Стари парк“ 
код Сонте који представља споменик вртне архитектуре.  

 
 Друштвени капитал еколошког подручја 

 
Социјални и културни живот локалног становништва у насељима у окружењу СРП „Горње Подунавље“ је у спрези са 
еколошким карактером овог подручја. Живот народа на овим просторима одувек се везује за Дунав, шуму и ритове. 
Поред коришћења шума, лова и привредног риболова, значајна привредна активност је екстензивно рибарство. 
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Прокопани канали користе се за наводњавање али су нашли своју функцију и као станишта биљака и животиња, али и 
као купалишта у току летњих месеци. Туризам и  рекреација изражени су кроз ловни туризам, спортски риболов, 
еколошки и сеоски туризам. 

Етнографско богатство задржано је у оближњим насељима Бездан, Бачки Моноштор (са територије општине 
Сомбор), Купусина, Сонта и Пригревица (општина Апатин). Како на овом простору живе различите националности, 
присутан је широк спектар народних ношњи, карактеристични фолкор и обичаји. Многи обичаји као део традиције, 
данас имају карактер манифестација и представљају јединство едукативних, рекреативних и уметничких садржаја са 
тематиком природе Горњег Подунавља, окупљајући велики број младих из земље и окружења. На овом простору 
спремају се традиционална јела од рибе (фиш-паприкаш, рибља чорба, риба у рашљама) и дивљачи. Од дрвета се у 
локалним радионицама праве чамци и весла, али и други особени предмети као што су кломпе и предмети за кућу. 
Прибор за риболов се ручно израђује у селима у окружењу.  

Управљач резерватом је ЈП „Војводинашуме“, кроз Шумско газдинство Сомбор које у Апатину има своју Шумску 
јединицу Шумску управу „Апатин“. На простору резервата организују се едукације и радионице у сарадњи са 
удружењима грађана, управљачем и власницима туристичких и угоститељских објеката. У фази адаптације је и 
визиторски центар у делу резервата под називом „Bestrement“, Ово је резерват за очување генетског фонда који је 
осмишљен као објекат за пријем и угошћавање туриста. На подручју резервата постоји 14 викенд насеља а на 
територији општине Апатин 3 викенд насеља ( Вагони, Купусинска чарда, Пчела)  која посећују власници ових 
објеката, као и други гости. 

Од заштићених природних добара Општина Апатин за сада нема ниједан регистрован споменик природе.  
 
 Шуме и пошумљеност 

 
На територији Општине Апатин под шумама се налази 4.350 ха што чини 7,6% укупне површине, што је у односу на 
оптималних 10.1% (према просторном плану Републике Србије) за четвртину мање. Површине под шумом претежно 
се налазе у катастарским општинама Апатин и Сонта. У површинама под шумама недостаје подаци о шумама на 
приватном земљишту (углавном се ради о тополи) које су приватници посадили задњих двадесет године, а врло мали 
број је извршио промену културе и ту промену евидентирао у катастру непокретности  тако да је стварно стање што се 
тиче ха нешто повољније. Према пореклу заступљене су: високе шуме и изданачке шуме. 
 
Табела 6: Преглед површина под обрадивим земљиштем, шумама и неплодним земљиштем у ван грађевинском 
реону, 2007. 

Катастарска општина  Обрадиво 
земљиште (ха) 

Шума 
(ха) 

Неплодно 
земљиште (ха) 

Укупна 
површина (ха) 

Апатин  5.959  2.632  905  9.496  
Купусина  2.632  120  560  3.312  
Пригревица  3.282  175  455  3.911  
Сонта  9.134  1.811  1.288  12.232  

Извор: Републички геодетски завод Србије, Анализа потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП Војводине, 
2007. година 

О шумама на територији општине Апатин брине Шумска управа "Апатин" која се, територијално, наслања на 
шумску управу "Козара" и заједно са њом цини целину регионалног парка "Горње Подунавље". У оквиру ове шумске 
управе налазе се две газдинске јединице: „Апатински рит (заузима површину од 3.652 ха) и „Заштићене шуме“ 
(заузима површину од 1.979 ха). Највећи део ових површина је у летњим месецима под водом, услед изливања реке 
Дунав. Преостали део који је покривен шумама, а којима газдују остале две организације, представљају мали део под 
којима се налазе шуме, а које битно не утичу на укупне површине покривене шумама. 

У табели број 7 су приказане површине којима газдује Шумска управа „Апатин“, постоје категорије шума и 
шумског земљишта у које улазе све шуме, културе и земљиште које има потенцијал за шуму. У категорији осталог 
земљишта улазе неплодна – која подразумевају баре, тршћаке...  

 
Табела 7: Степени заштите (наменске целине) у ШУ Апатин 

Наменске целине 10 12 55 56 57 78 Σ 

ГЈ „Апатински рит“  107,35 101,55 244,98 2341,02  2794,9 
ГЈ „Заштићене шуме“ 122,78   41,21 1136,14 168,35 1468,48 
ШУ „Апатин“ 122,78 107,35 101,55 286,19 3477,16 168,35 4263,38 
% 2,88 2,52 2,38 6,71 81,56 3,95 100,00 
Напомена:   шифра 10 Производња техничког дрвета 

12 Комбинована производња техничког и целулозног дрвета 
55 Специјални природни резерват I степен 
56 Специјални природни резерват II степен 
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57 Специјални природни резерват III степен 
78 Парк шума „Јунаковић“ 

Највећи део шума под управом ШУ „Апатин“ налази се под другим и трећим степеном заштите, око 88%, док се 
под првом категоријом заштите налази свега 2,38% шуме. За производњу техничког и/или целулозног дрвета користи 
се око 5,5% шумске површине. Према подацима Републичког завода за статистику у општини Апатин је току 2007. 
године пошумљено 132 ха шумског земљишта, а посечена дрвна маса је износила око 40 м3. У току 2008. године 
пошумљена шумска површина је била већа и износила је 152,03 ха (Интерни подаци општине Апатин). 

О Флористички саставу шума у Апатину може се рећи да су на образовање биљних заједница на овим теренима 
битно  утицали режими површинских и подземних вода, особине рељефа и едафски услови. На овом подручју налазе 
се шуме ЕА топола, домаћих топола, врбе, америчког јасена и храста. Садашњи састав ове фитоценозе је измењен 
дугогодишњим деловањем човека. Врба и домаћа топола су замењене уношењем америчког јасена, ЕА топола и 
мањим делом храста. Унетим врстама станишни услови потпуно одговарају, а економски су вредније врсте. Од 
приземне флоре заступљени су флорни елементи алувијалних терена: Plantagomajor, Bidenstripartitus, Galiumsp., 
Ranunculusrepens, Manthapulegum, Myosotisscorpioides, Urticadioica, Lamiumpurpureum, Amaranthusretrofulus, 
Equisetumpalustre, Iuncusarticulatus, Tripholiumsp., Prunuscerasus и др. У укупној дрвној запремини учешће меких 
лишћара превазилази 80% док остатак чине тврди лишћари. 

Бројни дрвореди и раскошно зеленило се налазе дуж локације главне пешачке улице у Апатину. Бригу о 
апатинским дрворедима води ЈП Дирекција за изградњу града „Апатин“ а радове на обликовању, заштити и 
уклањању болесног и престарелог зеленила изводи ЈКП „Наш дом“. Велики број дрворедних садница је у добром 
стању. 

 
 Ловни ресурси 

 
Шуме СРП „Горње Подунавље“ богате су разноврсном дивљачи. Ловцима се пружа прилика за лов на крупну дивљач 
– јелене и дивље свиње. Ловиште Апатински рит високог је бонитетног разреда и овде је сваке године уобичајен 
одстрел квалитетне трофејне дивељачи. Трофеји из овог ловишта познати су у свету. Поред крупне дивљачи, у 
апатинским шумама могу да се лове дивља гуска, дивља патка и шакал.  

У Апатину постоји пет ловачких друштава и ловишта имају дугу традицију. 
Ловиште на територији општине има добре услове за развој и гајење дивљачи. Планским мерама се предвиђају: 
- пошумљавање непродуктивног земљишта 
– у циљу формирања станишта за дивљач,ремиза; 
- уређење и опремање ловишта. 

Газдовање ловиштем ће се спроводити на основу важеће ловне основе и годишњих планова газдовања, којима ће се 
прописати и конкретне планске мере које ће имати за циљ заштиту, исхрану и коришћење дивљачи. 

Пун економски капацитет ловишта ће се постизати добром прогнозом диманике развоја популације дивљачи, 
односно пројекцијом оптималног матичног фонда за сваку ловну годину уз уважавање реалног прираста, губитака и 
одстрела дивљачи. 
 

 Рибљи фонд 
 
Апатин је од давнина познат и као центар рибарства. Апатин је још пре два ипо века био значајан центар рибарства. 
Половином 18. века било је преко две стотине рибара, а 1774. аустријска царица Марија Терезија потписала је 
еснафску повељу самосталног рибарског цеха у Апатину. Апатински рибари су организовали улов рибе од Мохача чак 
до Оршаве. 

Апатин се налази у центру Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ које је и једно од највећих 
мрестилишта на Дунаву и пружа изузетне могућности за риболов. Дунаву и у осталим водама у околини Апатина живи 
55 врста риба. Најзаступљенији су примерци штуке, шарана, смуђа, сома. Смештај риболоваца се организује у 
приватним кућама, викендицама и чардама што симболизује дугу рибарску традицију. Риболовци користе места за 
лов на текућим и мирним водама. Лове се сом, штука, шаран, смуђ, лињак, кечига, деверика, јаз, бабушка, терпани 
друге врсте рибе. За спортски риболов важе јединствене републичке дозволе на територији целе Србије. 

 
 Хидрографске одлике земљишта 

 
На територији општине Апатин могу се уочити две основне геоморфолошке целине:  

• лесна тераса (обухвата североисточне, средишње и југоисточне делове)  
• алувијална раван (захвата западни део територије Општине).  
Бачка лесна тераса, својим западним делом избија на главни ток реке Дунав и у клинастој форми се завлачи у 

алувијалну раван. Лесна раван обухвата 42% подручја Општине и формирана је од барског преталоженог сувоземног 
леса, просечне надморске висине 87-89м. Алувијална раван, као други заступљени облик рељефа на подручју 
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општине, представља инундациону раван реке Дунава. Простире се на 58% територије, тј. захвата површину од 
20,214ха. На основу сеизмолошких испитивања за подручје Апатин могућа је појава земљотреса јачине 7° МЦС.  

О квалитету земљишта може се констатовати да је највећи део пољопривредног земљишта на територији 
Општине чини обрадиво земљиште при чему доминирају оранице. Најраспрострањенији тип земљишта је чернозем 
карбонатни (мицеларни) на лесној тераси. Једна од најважнијих одлика овог земљишта је већи проценат CaCО3 у 
активном делу чернозема. Проценат креча се у ораничном делу (0-20 цм), иако је снижен на приближно 1-2%, ипак 
просечно креће између 2,50-9,70%, а у подорничном делу се убрзо повећава и до 20%. Висина карбоната с дубином, 
према резултатима испитивања, редовно расте и често у прелазном хоризонту износи 25-35%. Због овако велике 
количине креча у овом делу профила редовна је појава псеудомицелија. Механичке, хемијске и водно-ваздушне 
особине овог типа чернозема дат је у табелама бр. 70, 71 и 72. 

У механичком саставу терасног леса нема крупног, а осредње је заступљен ситан песак, велики је удео праха и 
осредњи глине, те је лес високохомогене текстуре, што се одразило и на сав профил ових чернозема. Стога је и 
њихова позорност по целој дубини профила већа него у чернозема на лесном платоу.  

Евидентан је утицај коришћења вештачког ђубрива и хемијских средстава на квалитет земљишта па самим тим и 
на исправност хране и здравље становништва. Из тог разлога очекује се појачана сарадња са надлежним службама и 
Тимом за пољопривреду. Потребно је предвидети такође утицај ветрозаштитних појасева на квалитет земљишта, 
прецизирати које дрвеће садити и где, ускладити са одредбама из важећих планова. 

Прецизних података о квалитету земљишта (у погледу садржаја загађујућих супстанци нпр. тешких метала), као и 
о површини напуштеног / запуштеног земљишта на територији Општине нема. Међутим, и ако прецизних података о 
квалитету земљишта нема, на основу развијености саобраћаја и индустрије, може се закључити да је земљиште у 
градском насељу изложеније загађењу из ових извора, истог а лошијег квалитета него земљиште у другим деловима 
општине. Спровођењем планских мера и измештањем саобраћајних деоница из центра града изградњом планиране 
обилазнице, заштитиће се земљиште као природни ресурс.  

 
 

 Хидролошке одлике подручја 
 
Подручје општине је богато водом. Река Дунав, водотоци, канал хидросистема ДТД, фреатске воде и богати артешки 
хоризонти чине то богатство. Главно хидрографско обележје општине Апатин чини река Дунав, са својим меандрима, 
многобројним рукавцима, барама, адама, и ритовима. Река Дунав кроз Војводину протиче у дужини од 362 км. На 
основу важнијих хидролошких параметара Дунав је кроз нашу земљу подељен на пет сектора. На подручју општине 
Апатин налази се први сектор. Неуједначено и неуређено корито Дунава на највећем делу овог сектора одражава се у 
различитим ширинама корита за малу и велику воду. Ширина корита варира између 380 и 760 м. Овакве варијације 
проузрокују различите дубине, које се крећу у границама између 4,7 и 12,6 м у односу на средњи водостај. На сектору 
од Апатина до Вуковара средње брзине тока су 0,81 м/сек, а максималне су просечно 1,40 м/сек. 

Поред површинских вода, за пољопривреду и биљни свет, велики значај имају и подземне воде.С обзиром на 
величину површине знатне су разлике у нивоима максималног нивоа подземних вода на територији града. Заједничка 
карактеристика свих делова територије је да се максимални нивои јављају у пролеће, после отапања снега и 
обимнијих кишних падавина. 

Појава пораста подземних вода се редовно дешава у пролеће. Код Дунава појава великих вода, а тиме и 
подземних вода дешава се крајем пролећа и почетком лета. На основу дугогодишњих праћења кретања подземних 
вода утврђено је да се утицај Дунава на пораст или опадање подземних вода протеже само неколико километара од 
реке.   

На подручју Дунава у надлежности ВДП "Западна Бачка" постоји развијена мрежа осматрачких пиезометара на 
којима се редовно прати и бележи стање подземних вода.  

Површинске воде: Највећи водоток на територији општине Апатин је река Дунав, која се одликује већим бројем 
меандара, рукаваца, бара, ада и ритова. Сектор ''Апатин'' је дефинисан на потезу Дунава 1.409 км–1.368 км. Ширина 
тока варира од 750 м на узводном делу деонице, до 250 м на низводном делу. Дунав има два максимума и два 
минимума, по један главни и поједан споредни. Главни максимум на сектору Бездан – Нови Сад је најчешће у јуну и 
јулу, а споредни у априлу. Поплавне воде Дунава захтевале су изградњу одбрамбених насипа и обалоутврда, као и 
изградњу регулационих грађевина за потребе пловидбе и регулације тока Дунава. 

Осим Дунава, територија општине карактерише се развијеном мрежом канала која пре свега служи за потребе 
наводњавања пољопривредних површина. Густина канала за одводњавање је најгушћа на нижем земљишту што 
ствара услове за искоришћавање овог земљишта. У североисточном делу Општине налази се канал Пригревица – 
Бездан дужине 31,7 км, који напаја хидросистем Дунав – Тиса - Дунав. 

Испитиван је квалитета воде реке Дунав, на територији општине Апатин, врши се на једној мерној станици од 
стране Републичког хидрометеоролошког завода почев од 1980. године. 
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Табела 8: Мерно место „Апатин“ Станица / профил 
Станица / профил 6. АПАТИН 
Река  Дунав  
Слив  Црно море  
Удаљеност од ушћа  1401.0 км  
Површина слива  - км2  
Испитивање квалитета воде од:  1980. год  
Захтевана класа  II 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
 
III/IV класи, а захтевана класа воде је II. Количина суспендованих материја је велика као и биолошка потрошња 

кисеоника (БПК5) што указује на присуство органског загађења. Квалитет површинске воде је најлошији у погледу 
микробиолошког загађења.  

Лош квалитет речне воде је највећим делом узрокован испуштањем непречишћених градских отпадних вода: 
комуналних, индустријских и атмосферских отпадних вода. 

 
 Климатски и метеоролошки услови 

 
Територија општине Апатин се налази у зони коју карактерише умерено континентална клима са четири годишња 
доба. Клима је условљена  географским положајем, струјањем ваздушних маса из Руске низије и централне Европе, 
струјањем са југа и југозапада и ваздушним масама са Атланског океана. Прве доносе континенталне и поларне 
одлике, док масе са Антлантика доносе влажно и нестабилно време. На климу града  Сомбора утиче и низ локалних 
фактора, као што су лесни покривач, оскудна вегетација и др. 

Просечна температура ваздуха креће се од минималних -1,8 C (током месеца јануара) до максималних 21,2 C 
током јула, са годишњим просеком од 10,8 C.  

Најчешћи ветрови су из правца северозапада са 148 промила и северац са  147 промила.  На треће место по 
честини јављања  долази југоисточни ветар. Кошава са 114 промила. Просечна јачина ветрова (у Бофорима) је 
прилично мала и креће се у распону од 1,9 (јужни ветар) до 2,8 (северни ветар). 

Средња годишња влажност ваздуха је 77,3%, средња вредност највлажнијег месеца (децембар) је 88,4 %. По 
годишњим добима, највећа влажност ваздуха је зими (86,8 %), а у току дана највлажније је јутро.Облачност је највећа 
у децембру (76%), а најмања у августу (38%), док је просечна годишња облачност 58%. 

Падавине су важан елемент климе и манифестују се у годишњој количини од око 674 мм. Највише падавина се 
изручи зими 178,7 мм, а најмање у лето 129,0 мм. По просечним количинама истиче се јуни (66,9 мм) и јули (68,4 мм), 
а најмање падавина је у марту 31,5 мм. Просторно, смањује се количина падавина од запада према истоку. Облици 
излучивања падавина су: киша, снег и град. 

Магла је облик који се јавља чешће у хладнијем периоду године (децембар 7,5 дана), а мање у топлијем делу 
године. Просечан годишњи број магловитих дана је 34,4. 

Природне непогоде су присутне. Референтни период 2006-2012. година показује да су штете настале услед суша 
далеко веће од последица повећане влажности земљишта на територији општине Апатин. Узрок томе лежи и у 
чињеници да је одговор на суше мање ефикасан од реакције на повећану влажност земљишта. 
 

 Еколошки изазови и ризици 
 
Употреба природних ресурса је један од еколошких изазова са утицајем на локални економски развој ( вода, 
пољопривредно земљиште итд). Може се очекивати да се побољшају резултати производње применом модерне 
пољопривредне праксе, док ће број радних места остати стабилан, а повећаће се притисак на пољопривредне 
произвођаче да стално повећавају ефективност. Такође веома важан минерални ресурс за Апатин је Јунаковић 
геотермална вода који је тренутно највећи доступан извор термалне воде у Војводини капацитета 36 л/с са 
температуром од 54 степени целзијуса. Бања Јунаковић је лоцирана на овом извору користи овај ресурс у медицинске 
и туристичке сврхе. Неопходна је даља анализа о могућем коришћењу расположиве геотермалне енергије за друге 
сврхе, осим туризма, колико се жели даљи развој ове индустрије.  

Енергија ветра је још један потенцијални извор енергије који би могао да се користи у Апатину, иако ово регион 
са највећим потенцијалом енергије ветра. Министарство рударства и енергетике је проценило да Апатински регион 
има потенцијал енергије ветра производних капацитета од око 100В/м2, у поређењу са око 300В/м2 на истоку 
Војводине где је највећи потенцијал енергије ветра. Иако је важна за економију, енергија ветра не ствара директна 
радна места и не може се користити за решавање незапослености.Такође је могућа и производња електричне 
енергије из других алтернативних извора, као је рецимо могуће коришћењем остатака од пољопривредних 
производа, као што је рецимо кукурузовина. 
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Екоурбанистички проблеми могу се поделити на: 
• регулисање саобраћаја у ужем центру града: ради побољшања квалитета животне средине у градском 

подручју неопходно је изградити обилазницу око Апатина. На тај начин теретни саобраћај би се преусмерио на 
ободне делове града.  

• јавне зелене површине: зелене површине заузимају већи део градског насеља Апатин при чему је улично 
зеленило најприсутнија категорија насељских зелених површина. Највећи комплекс зелених површина припада 
специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ и налази се у приобалном делу реке Дунав. Парковске 
површине као и заштитно зеленило мало су заступљене. С једне стране, зелене површине су неравномерно 
распоређене, поједине категорије зелених површина нису довољно развијене или их уопште нема, док је са друге 
стране међусобна повезаност зелених површина слаба.  

Генералним планом општине Апатин планирано је решавање ових недостатака. Према постојећем Плану 
постојаће три основне категорије зелених површина у градском насељу:  

1. Зелене површине јавног коришћења – паркови, скверови, улично зеленило, зелене површине око 
административних и других јавних објеката,  

2. Зелене површине ограниченог коришћења – зелене површине присутне у зонама туристичко - спортске 
рекреације, породичног и мешовитог становања, школских и предшколских установа,  

3. Зелене површине специјалне намене – зелене површине на деловима трасе пруге, између становања и радне 
зоне, на свим деградираним просторима, у  оквиру насељских гробаља, водозахвата и уређаја за пречишћавање 
отпадних вода и робне пијаце. 

4. Формирање заштитног зеленила у зони саобраћајница вишег реда као и око постојеће депоније комуналног 
отпада је такође планирано. 

У ред еколошких ризика спадају и зоонозе. Зоонозе су заразне болести које се преносе са животиња на човека. 
Резервоар зооноза су дивље и домаће животиње које служе као домаћини патогеним микро организмима. Од 
домаћих животиња резервоари патогених микро организама су најчешће говеда, живина, свиње или овце, а од 
дивљих ситна и крупна дивљач. Изазивачи болести код људи веома су различити (бактерије, вируси, рикеције и др.) 
који се шире контактом са оболелом животињом, преко хране, ваздуха или вектора (крпељи, комарци и др.). Зоонозе 
се јављају повремено и углавном погађају мањи број људи међутим, могу се јавити и у виду епидемија са високом 
стопом оболевања или смртности. Зоонозе стога представљају опасност по здравље људи а могу нанети и велику 
штету сточарству. Најзаступљеније зоонозе у Републици Србији су салмонелоза, лајмска болест и трихинелоза. У 
односу на апсолутни број обољења број регистрованих зооноза није велики и чини око 0,6% свих обољења у Србији.  

У општини Апатин је 2007. године избила епидемија трихинелозе при чему је оболело 12 особа којe су се 
заразилe конзумирајући заражено свињско месо (Извор: Анализа здравственог стања становништва западнобачког 
округа 2007. година, Завод за јавно здравље Сомбор). За овог паразита (Trihenellaspiralis) карактеристично је да живи 
у мишићима дивљих и домаћих животиња а човек се зарази њоме конзумирајући недовољно кувано или печено 
месо. Највећи извор заразе за човека представља месо домаће свиње заражено ларвама овог паразита. Болест се код 
човека манифестује повишеном телесном температуром, гастроинтестиналним поремећајима, боловима у 
мишићима, отоком лица и очних капака. Код оболелог узрочник може да изазове компликације на срчаном мишићу, 
плућима и мозгу и може довести до смрти оболелог.  

Поред домаћих животиња, потенцијални здравствени проблем могу да представљају и животиње луталице. 
Наиме, пси и мачке такође могу бити преносиоци узрочника обољења код људи (нпр. преносилац вируса беснила). О 
хватању и збрињавању паса и мачака луталица на територији општине Апатин брину ЗОО хигијенска служба 
општинске управе општине Апатин и Јавно комунално предузеће општине Апатин. И ако у општини Апатин за сада 
непостоји прихватилиште за збрињавање животиња луталица, у плану је изградња азила за ове животиње на 
локацији величине око 2ха у власништву удружења за заштиту животиња „Вучко“ из Апатина. Пројекат за изградњу 
овог азила је урађен међутим, финансијска средства за изградњу азила још увек нису обезбеђена. 
 
Б.3.2. РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА  
 
Главни природни ресурс нашег подручја је обиље воде и високо продуктивно пољопривредно земљиште, од којих је 
већина у употреби још од периода пре око 2.000 година. Потенцијал обновљивих извора енергије (ОИЕ) у општини 
Апатин су: 

1. геотермална, односно, хидрогеотермална енергија воде; 
2. биомасе и биогас;   
3. соларна енергија; 
4. енергија ветра. 

Повећање енергетске ефикасности (ЕЕ) је императив коришћења енергије из природних ресурса са циљем да уз 
смањење коришћења примарне енергије изврши елеминисање загађења животне средине уз повећање коришћења 
ОИЕ. С макроекономског аспекта, мере као што су повећање енергетск ефикасности и корешћење обновљивих извора 
енерије имају изразито значајан утицај на развој привреде целе општине. Пројекти ЕЕ и ОИЕ задовољавају главне 
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макроекономске циљеве: 
• повећање производње роба и услуга 
• повећање запошљавања с обзиром на то да су обновљиви извори енергије изразито радно интензивна 

технологија (првенствено искоришћење биомасе) 
• стабилне цене (енергије) унутар слободног тржишта, пошто су обновљиви извори локални извори енергије и 

неовисни су о светским поремећајима цена 
• замена (избегавање) увоза фосилних горива, односно побољшање трговинског биланса. 

На подручју општине Апатин термоминералне бушотине се активно користе у бањи “Јунаковић” где је извориште 
термалне воде температуре 51,5 Cº. Термалну воду Бања „Јунаковић“ користи у медицинске сврхе и као топлотну 
енергију, а Просторним планом општине предвиђен је простор за даље проширење. У насељеним местима Купусина, 
Сонта и Пригревица постоје топлотни извори приближне температуре 23 Cº који се не користе. Активирање бушотина 
на осталим локалитетима захтева претходна до истраживања и верификацију квалитета и капацитета 
термоминералне воде, израду одговарајуће програмске, планске, урбанистичке и техничке документације, као 
иизградњу потребних објеката и инфраструктуре. 

Биомаса је извор енергије са значајним потенцијалом у општини Апатин. Енергетски потенцијал биомасе је 
сконцентрисан у отпацима из пољопривреде, шумске и дрвопрерађивачке производње. У сточарству, као остатак 
биомасе се сматра течни стајњак. Пошто је простор општине претежно пољопривредни, крај има значајну количину 
био отпада и ако би се само једна трећина од укупне количине биомасе, која се годишње произведе са 23069 ха 
колико је пописом пољопривреде 2012. године износило коришћено пољопривредно земљиште, користила за 
енергетске потребе остварила би се значајна  уштеду у потрошњи фосилних горива. Такође због мањег емитовања 
угљен диоксида, сумпра и других штетних материја и мање количине пепела значајно би се побољшало стање 
животне средине. Због великих трошкова транспорта индиције говоре да биомасу на овом простору треба користити у 
непосредној близини настанка ових сировина (у оквиру појединих насеља и садржаја а посебно фарми) ради 
задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње. Регинална политика је почела да 
подржава већу употребу обновљиве енергије, укључујући и биомасу. Очекује се да ће биомаса постати комерцијална 
роба и да ће се њена цена само повећавати. У току је пројекат пројектовања и изградње првој јавног наменског 
складишта за биомасу, на простору Пригревице. Сакупљаће се сав биоотпад и вршити третман. Поред поменутог 
складишта потребно је изградити фабрику за израду пелета од биомасе. И складиште биомасе и фабрика за израду 
пелета би требали да буду вид јавно приватног партнерства. Крајњи продукт фабрике, тј. пелет, потребно користити 
као замену за угаљ, мазут и нафту. У општини Апатин, све јавне установе имају своје системе грејања. Те системе 
грејања потребно превести на овај обновиљиви и еколошки прихватљивији енергент. 

Биогас се производи и користи првенствено из разлога економичног управљања стајским ђубривом, ради 
оптимизације доходка по хектару обрадиве површине, заштите човекове средине и радне околине и из потребе 
снабдевања фарми сопственом енергијом. Застој у развоју сточарства је, такође, један од фактора који 
дестимулативно делују на развој овог енергента.  

Сунчево зрачење може да се користи за добијање топлотних и хемијских извора енергије, за трансформацију у 
механичку и електричну енергију али је ограничавајући фактор велика почетна инвестиција, а потребне су и велике 
површине за инсталисање сунчевих колектора. Коришћење сунчеве енергије треба комбиновати са неким другим 
видом конвенционалне енергије, због немогућности адекватне акумулације и коришћења током целе године.  

На основу студије Атласа ветрова на територији АП војводини, подручје општине Апатин се налази у зони ветрова 
(3,5-4,5 м/с) на висинама преко 50м изнад тла, а на висинама преко100м изнад тла су брзине ветра веће (4,5-5,0 м/с) , 
што може да одговара савременим ветроелектранама снага 2-2,5 МW, где експлоатација енергије ветра може да буде 
економски исплатива. За тачну оцену оправданости изградње ветроелектране на потенцијалним локацијама, 
неопходно је спровести детаљна мерења брзине и правца ветрова. За искоришћавање енергије ветра, поред 
неопходних климатских карактеристика важан фактор је и покривеност територије средњенапонском и 
високонапонском мрежом и постојање трансформаторских станица и могућност прикључења на њих. Такође важни 
критеријуми за одабир локација ветрогенератора су и:  

- довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како би се избегло повећање интензитета буке;  
- довољна удаљеност од инфраструктурних објеката (електронских комуникационих мрежа и опрема, радарских, 

аеродрома, линијских инфраструктурних објеката и др).  
- утицај на животну средину и биодиверзитет - неугрожавање флоре и фауне, избегавање градње у границама 

постојећих и планираних заштићених природних добара и других еколошки значајних подручја и у њиховој 
непосредној близини.  
 

 Биланс енергетске ефикасности општине 
 
Општина Апатин располаже подацима из Биланса ЕЕ и ОИЕ за 2011.годину. Тада је био заступљен само систем 
финалне енергије, са потрошњом енергије у неенергетске и енергетске сврхе. Енергетским билансом обухваћени су 
били следећи извори енергије: фосилна горива (угаљ,нафтини деривати,природни гас), електрична енергија и 
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топлотна енергија. На овом месту дају се елементи за приказ енергетрског биланса општине у данашњем тренутку.  
Објекти јавне потрошње у oпштини Апатин СУ: 
• 5 административних зграда 
• 1 институција културеу граду 
• 1 институција културена селу 
• 1 спортски центар 
• 8 школа 
• 5 предшколских установа 
• 2 јавна предузећа и  
• 10 здравствених центара. 

Енергетска постројења у надлежности Општине Апатин су следећа: 
1. ЈКП „Наш Дом“ Апатин (фабрика воде): На локацији водозахвата водовода Апатин изграђено је постројење за 

припрему воде за пиће за потребе насеља општине Апатин. Хидраулични капацитет постројења је 120 л/с. Водозахват 
у Апатину подмирује потребе за водом насељених места Апатин, Пригревица, Свилојево и бање „Јунаковић“. Сирова 
вода се црпи из водозахвата из 4 бунара капацитета  40 л/с ипотискује на постројење за припрему воде, одакле после 
пречишћавања одлази у резервар за изравнавање потрошње. Одатле се црпном станицом, кроз магистралне 
цевоводе одводи у водоторњеве у насељима, а вода из водоторњева гравитационо отиче у дистрибуционе мреже 
насеља. Основна дезинфекција воде врши се на водозахвату, а корективна на подстаници у Свилојеву и Пригревици. 

2. Сонта - фабрика воде: На локацији водозахвату Сонта налазе се три бунара укупног капацитета 100л/с. 
Прерада воде врши се путем затворених филтера “Калиган”,а одатле се вода пумпама дистрибуира до водоторња 
капацитета 500м3 ис којег слободним падом одлази до потрошача. Дезинфекција воде врши се хлором. 

3. Купусина - фабрика воде: На локацији водозохвата Купусине налази се један бунар капацитета 30л/с.Прерада 
воде врши се путем пешчаних филтера,а дезинфекција врши се тчним хлором,а до потрошача се дистрибуира под 
притиском. 

На територији општине не постоји енергетски субјект за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
/даљинско грејање.  

Територијом Апатина се пружа укупно преко 250 км гасоводне мреже. Енергетски субјекат за дистрибуцију гаса 
је “Србија ГАС“ из Новог Сада: На територији општине гасном мрежом покривено насеље Апатин, Пригревица, Сонта и 
Свилојево док насеље Купусина није покривено дистрибутивном мрежом. До сада постоји  прiкључених око 1000 
домаћинстава и правних лица. 

У насељеним местима Купусина, Сонта и  Пригревица постоје топлотни извори геотермалне воде приближне 
температуре 23 Cº који се не користе. 

У смислу коришћења биомасе као енергента постоје појединачни случајеви коришћења сојине сламе, сламе и 
отпадака дрвета за грејање објеката као што су пољопривредна задруга Свилојево, некада фабрика намештаја Дунав 
(производња брикета) и индивудална домаћинства. За сада не постоје постројења који производе енергију из 
обновљивих извора енергије али се очекује изградња складишта на биомасу које се планира у селу Пригревица. 
Складиште за производњу енергије од биоотпада и пелета финансирају Општина Апатин и Влада АП Војводине, 
путем Секретаријата за енергетику и минералне сировине. Планира се изградња пет јавних складишта ове врсте на 
тероторији Војводине, од којих ће прво бити у Апатину. Складиште у Апатину је инвестиција од пола милиона евра и 
требало би да буде завршено до краја 2015. Општина Апатин ће је обезбедило земљиште и неопходну 
инфраструктуру. Капацитет складишта је 100.000  тона пелета, а складиштење пољопривредних остатака биће 
бесплатно. 

Резултати досадашњих мера енергетске ефикасностина територији општине Апатин огледају се у следећем: 
- спроведене су мере у побољшању рада система јавне расвете. Побољшање је обухватило замену живиних 

сијалица високог притиска са натријумовим сијалицама високог притиска у обиму од 90%. 
- у већем броју јавних установа извршена је замена старих прозора и врата са ПВЦ столаријом.  Да би се добили 

топлотни ефекти на објектима на којима је замењена столарија, треба извршити постављање омотача од 
стиропора или неког другог изолационог материјала. 

До сада није урађен План развоја у области енергетике за наредни период. Овом Стратегијом се генерално 
дефинише план развоја ове области а предвиђа се израда ЛАП за ЕЕ. Предлог мера ЕЕ планира се у правцу: 

- коришћење геотермалних вода; 
- замена постојеће столарије са ПВЦ столаријом; 
- израда топлотних омотача зидова и плафона постојећих објеката; 
- на постојећим системима извршити контролу управљања већим степеном аутоматизације; 
- коришћење биомасе као енергента. 
У прилог мерама ЕЕ убраја се и национална политика у овој области. Треба имати у виду да је од априла 2015. 

године прописан обавеза енергетских пасоша за објекте и ниједан нови објекат неће моћи да добије употребну 
дозволу или да буде укњижен ако власници не поседују тај документ. Енергетски пасоши за зграде који ће показивати 
потрошњу енергије у објектима на годишњем нивоу. Енергетски пасош ће садржати опште податке о згради, 
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климатске и термотехничке податке, као и препоруке за побољшање енергетских својстава објекта. Ова материја 
уређена је Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011).  Правилником о енергетској 
ефикасности обухваћено је 10 категорија објеката, и то су стамбене зграде с једним станом, са два или више станова, 
управне и пословне зграде, зграде намењене образовању и култури, здравству и социјалној заштити, туризму и 
угоститељству, спорту и рекреацији, зграде мешовите намене. 

Концепција просторног развоја са аспекта енергетске ефикасности у општини Апатин треба обухвати следеће:  
- увођење биоклиматских и принципа енергетске ефикасности у све нивое планирања, пројектовања, извођења 

и коришћења објеката и инфраструктуре;  
- убрзано стварање услова за децентрализовану производњу топлотне енергије;  
- примена прописа о планирању и потрошњи енергије на регионалном нивоу, који би осигурали да сви органи 

локалне власти имају план за снабдевање, дистрибуцију и коришћење енергије у делокругу својих 
надлежности;  

- континуирана обука и усавршавање запослених (похађање семинара, радионица и предавања на тему 
енергетске ефикасности и јавно-приватног партнерства); 

- јачање капацитета - тима који ће бити задужен за енергетски менаџмент општине; 
- праћење конкурса и проналажење потенцијалних партнера за јавно-приватна партнерства за израду пројеката 

у области енергетске ефикасности; 
- организовано систематско праћење потрошње енергије, истраживање расположивих залиха енергетских 

сировина и проучавање могућности примене неконвенционалних извора енергије (соларна, термалне воде...).  
 
Б.3.3. SWОТ матрица анализе очуваности животне средине и рационалне употребе  
           природних ресурса 
 

Снаге Слабости 

- Квалитет пијаће воде у урбаној средини; 
- Удаљеност индустријске зоне (јужни део града) 

од изворишта пијаће воде; 
- Дунав са својим акватичним екосистемом; 
- Добар квалитет пијаће воде у руралним 

срединама; 
- Природно лечилиште код Пригревице;; 
- Посебно добар квалитет ваздуха у приобаљу 

Дунава; 
- Специјални резерват природе „Горње 

Подунавље“; 
- Богатство специјског фонда; 
- Територија будућег UNESCO прекограничног 

резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“; 
- Велика заступљеност пољопривредног земљишта 

међу општинама Србије; 
- Висок квалитет пољопривредног земљишта; 
- Реални потенцијали за коришћење обновљивих 

извора енергије; 
- Гасификација у урбаној и руралној средини 
- Потенцијал за интегрисану производњу хране и 

енергије; 
- Почиње изградња првог складишта за биомасу на 

територији Републике Србије; 
- Географски положај и разуђеност града; 
- Европски бициклистички пут ЕуроВело 6; 
- Добра међусобна повезаност зеленила насеља са 

атарским зеленилом и шумама/непостајање 
заштитиних засада/оскудна вегетација у 
приобалном појасу; 

- Висока свест становништва о екологији. 
 

- Непотпуност система за регулисање 
отпадних и атмосферских вода у урбаној 
средини; 

- Неизграђеност система за регулисање 
отпадних (канализациони систем и 
постројења за пречишћавање воде) и 
атмосферских вода у руралним срединама; 

- Недостатак бројних елемената система 
интегрисаног управљања отпадом; 

- Велики проценат загађујућих материја у 
ваздуху у зимском периоду / употреба 
фосилних горива у грејању; 

- Повећана девастација квалитета земљишта и 
вода: постојећи извори загађења - 
доминантно интензивна примарна 
пољопривредна производња и 
прерађивачка индустрија; 

- Неадекватно коришћење природног 
простора под заштитом и планираним за 
стављање под заштиту; 

- Угроженост и осиромашење биодиверзитета 
у СРП „Горње Подунавље“ под утицајем 
антропогеног фактора; 

- Недовољна пошумљеност (свега упола од 
прописаног); 

- Слаба искоришћеност обновљивих извора 
енергије (ОИЕ); 

- Енергетска неефикасност јавних и стамбених 
јединица; 

- Повећано присуство и цветање амброзије и 
других полена и корова; 

- Раст броја напуштених животиња; 
- Неадекватно управљање природним 

непогодама (доминантно суше и поплаве) и 
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неразвијен систем за прилагођавање на 
климатске промене; 

- Непостојање интегрисаног система праћења, 
евалуације и мониторинга квалитета и стања 
животне средине и умреженог јединственог 
информационог система (укључујући и ГИС) 
у области животне средине и енергетске 
ефикасности; 

- Депопулација руралних средина; 
- Егзистенцијална угроженост младих 

категорија становништва; 
- Недовољна укљученост локалне заједнице у 

управљању природним ресурсима и 
заштићеним природним добрима; 

- Непостојање локалних акционих 
планова/програма за све области животне 
средине 

Шансе Претње 

- Процес прикључивања РС у ЕУ; 
- Европске и међународне иницијативе / планови / 

програми/ процеси / покрети у области заштите 
животне средине и енергетске ефикасности; 

- Европски претприступни фондови, остали 
програми међународне помоћи, републички и 
покрајински фондови; 

- Развој тржишта „зелених послова и зеленог 
предузетништва“; 

- Растућа важност социо-економских елемената 
енергетске ефикасности; 

- Повећана тражња за енергијом у региону; 
- Глобални тренд јачања свести људи о значају и 

потенцијалима бављења животном средином и 
енергетском ефикасношћу; 

- Развој иновације зелених технологија у области 
животне средине и енергетске ефикасности; 

- Водоток и екосистем реке Дунав; 
- Дунавска стратегија; 
- Паневропски коридор ВII; 
- Успостављање UNESCO прекограничног 

резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“; 
- Близина Хрватске и Мађарске / близина ЕУ; 

Близина Парка природе „Копачки рит“ у 
Хрватској и националног парка „Дуна-Драва“ у 
Мађарској; 

- Сарадња са суседним локалним самоуправама / 
посебно близина и сарадња са градом Суботица;  

- Планирани Бачки регионални систем 
водоснабдевања;  

- Формирање региона за управљање комуналним 
отпадом; 

- Развој циклотуризма у региону и близина 
европских бициклистичких путева ЕуроВело 6, 11 
и 13;  

- Развој транспорта (транспорт здраве хране у ЕУ); 
- Растући интерес за управљањем заштићеним 

природним добрима од стране локалне 
самоуправе и локалне заједнице;  

- Предвиђена демографска кретања у Војводини 
до 2020; 

- Изостанак интеграције питања животне 
средине и енергетске ефикасности у остале 
јавне политике; 

- Неусклађеност секторских политика и 
недовољна институционална сарадња на 
свим нивоима; 

- Пољопривредна производња окренута само 
профиту; 

- Политика шумарства у Републици Србији; 
- Развој међународног транспорта и 

Паневропски коридор ВII; 
- Опасност од уношења генетски 

модификованог семенског материјала; 
- Климатске промене; 
- Развој привреде у суседним локалним 

самоуправама мимо принципа одрживог 
развоја; 

- Извори загађења из суседних локалних 
самоуправа; 

- Неодрживе навике становништва у 
Републици Србији / неспремност да 
прихвати и примени иновације; 

- Скупа почетна улагања за индивидуе у 
одрживе системе енергетске ефикасности;  

- Недостатак приватних финансијских 
фондова за подршку инвестиција; 

- Осиромашење друштва и његове негативне 
екстерналије; 

- Предвиђена демографска кретања у 
Војводини до 2020; 

- Пад образованости младих у Србији; 
- Недостатак финансија / економска криза; 
- Хронична политичка превирања и системска 

корупција; 
- Непоштовање закона и неефективна-

неефикасна казнена политика;  
- Неразвијеност партнерстава (пре свега 

јавно-приватних); 
- Неразумевање интереса бављења животном 

средином на мултидисциплинаран и 
мултисекторски начин; 
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- Модели и програми самозапошљавања;  
- Јавно-приватна партнерства као модел сарадње 

и развоја. 

- Положај животне средине и енергетске 
ефикасности у друштвеној агенди. 
 

 
Б.3.4. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење  животне средине и рационалне 
употребе природних ресурса 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1.  Здравији, квалитетнији 
и безбеднији животни 
простор општине Апатин 
 

1.1. Смањење броја и интензитета  
узрочно  – последичних веза  
између притисака на животну  
средину и здравствених проблема  
локалног становништва. 

1.1.1. Ремедијација загађеног и  
деградираног простора. 
1.1.2. Контрола штетних  организама у 
животној средини . 
1.1.3.  Минимизација употребе  штетних 
материја по здравље људи и  животну 
средину. 
1.1.4.  Обезбеђивање  здравствено - 
безбедне хране. 

1.2. Побољшање квалитета  
амбијенталног ваздуха и других  
медијума локалне животне  
средине.  

1.2.1. Повећање и уређење јавних 
површина под зеленилом, ваншумским и 
шумским засадима на територији општине. 
1.2.2. Афирмација еколошког менаџмента у 
управљању фармама, узгоју и држању  
животиња. 
1.2.3. Смањење аерозагађења: употребе 
фосилних горива у грејању, паљења лисне 
масе и другог отпада, саобраћаја у центру 
насељених места. 

1.3. Интегрисано управљање 
ризиком од угрожавања здравља 
људи и загађења животне средине 
општине Апатин 

1.3.1.Одржив развој комуналних услуга. 

1.3.2. Промоција здравих животних навика 
локалног становништва. 

1.4. Унапређење безбедности  
 окалног животног простора.  

1. 4 .1. Примена интегрисаних мера  
прилагођавања на климатске  промене и 
управљања еколошким  ризицима и 
природним непогодама. 
1.4.2. Заштита изворишта пијаће воде. 
1. 4. 3. Подизање ветрозаштитних засада. 

2. Развој зелене 
циркуларне  економије 
општине Апатин 

2.1. Заштита животне средине и 
природног капитала општине 
Апатин развојем економије малог 
карбонског отиска.  

2.1.1. Развој модела зелене  економије. 
2.1.2.  Афирмација концепта циркуларне 
економије – економије без отпада. 
2.1.3. Подстицање чистије производње и 
развоја индустријске екологије. 
2.1.4. Промоција одрживе  производње и 
потрошње. 

 2. 2.  Стварање услова за  
инклузиван раст локалне 
заједнице и смањење 
незапослености кроз тржишне 
инструменте зелене економије. 

2. 2 .1. Развој тржишта зелених  производа 
и услуга. 
2.2.2. Развој тржишта аграрне биомасе.  
2.2.3. Подршка зеленом и социјалном 
предузетништву 
2.2.4. Подстицање амбијента за 
интерсекторско повезивање и оснивање 
еколошко-економских кластера. 
2.2.5. Подршка развоју диверзификоване 
руралне економије и уопште одрживом 
руралном развоју. 

3. Развој ресурсно 3.1.Унапређење енергетске 3.1.1. Побољшање енергетске ефикасности 
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ефикасне  
општине Апатин 

ефикасности локалне заједнице. јавне инфраструктуре. 
3.1.2.Подстицање већег  
коришћења обновљивих извора енергије 
(посебно хидрогеотермалног потенцијала  
општине). 
3.1.3. Стављање у функцију  одрживог 
развоја свог неискоришћеног земљишта и 
других природних и енергетских ресурса на 
територији општине Апатин 

3.2. Заштита животне средине и  
природних ресурса општине 
Апатин 

3.2.1.Имплементација и даљи  развој 
елемената локалног  система интегрисаног 
управљања отпадом. 
3.2.2. Афирмација развоја  
енергетски одрживих фарми и  
газдинстава. 
3.2.3. Одрживо управљање локалним 
природним ресурсима. 

3.3. Стварање услова за паметан 
раст локалне заједнице и 
побољшање социо-економског 
стања локалног становништва.  

3.3.1. Реализација трансфера  
знања у областима енергетске  
ефикасности и ефективног коришћења 
природних ресурса. 
3.3.2. Подстицање модела  ресурсно 
ефикасног менаџмента. 
3.3.3.Подршка примени еколошко- 
енергетских иновација и технологија. 

4. Очуваност функција 
екосистема  
општине Апатин 

4.1. 
Очување целокупног  
диверзитета локалних екосистема. 

4.1.1. Заштита, очува 
ње и унапређење свих функција локалних 
екосистема. 
4.1.2.Заштита и очување биолошке, 
генетичке и геолошке разноврсности  
4.1.3. Заштита и очување приобаља, 
влажних станишта и плавних подручја. 
4.1.4. Смањење утицаја директних и 
индиректних фактора угрожавања 
функција локалних екосистема. 

4.2. Повећање укупне вредности  
локалних екосистема. 

4.2.1. Одрживо управљање  
простором локалних екосистема.  
4.2.2. Квалитативно унапређење  
локалног урбаног и руралног  
предела -пејзажа. 
4.2.3. Афирмација Горњег подунавља  као 
простора изузетне еколошке важности. 
4.2.4. Одрживо управљање ловним 
теренима и ловном дивљачи. 

4.3. Стварање услова за одрживи 
развој локалне заједнице. 

4.3.1. Умрежавање еколошких,  
предеоних, културних и социо-економских 
елемената локалних екосистема у циљу 
одрживог развоја. 
4.3.2. Развој капацитета локалних субјеката 
за очување и унапређење функција 
екосистема. 
4.3.3. Остваривање циљева програма 
Натура 2000. 
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Б.4. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
Б.4.1. ПОЉОПРИВРЕДА 

 Ратарство 
 Сточарство 
 Воћарстви и повртарство 
 Органска производња 
 Шумарство 

Б.4.2. РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 Пласман пољопривредних производа 
 Удруживање пољопривредника 
 Развијеност руралне економије и диверсификација руралних активности 
 Јавне услуге и планови за развој села 

Б.4.2.1.  SWOT матрица анализе 
Б.4.2.1. Приоритети, циљеви и секторске мере за развој пољопривреде и рурални развој 
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Б.4.1. ПОЉОПРИВРЕДА 
 
У делу документа о пољопривреди и шумарству разматрају се питања пољопривреде и њене структуре уз одвојено 
анализирање стања у ратарству, сточарству, производњи воћа и поврћа, а производња органских пољопривредних 
производа се посебно обрађује.  

Расположиви подаци на нивоу Западнобачког округа и АП Војводине указују на то да је производња житарица у 
овој регији доминантна, а да следи производња индустријског биља, затим крмног биља, а након тога воћа и поврћа. 
 
Табела 1: Заступљеност пољопривредне производње   

Окрузи АП 
Војводине Жито Индустријско 

биље 
Повртно 

биље Крмно биље Шуме 

Западнобачки 
окруд 122.334 48.727 8.009 6.180 13.107 

Јужнобанатски 
округ 201.372 77.109 9.585 10.134 23.347 

Јужнобачки 
округ 165.667 100.734 18.332 11.664 18.741 

Севернобанатски 
округ 109.872 40.351 7.233 13.372 1.780 

Севернобачки 
округ 112.502 25.489 3.359 9.381 3.998 

Средњобанатски 
округ 151.334 52.566 6.603 13.728 7.356 

Сремски 
округ 163.050 44.960 15.320 10.989 48.758 

АП Војводина       1.026.141 389.936 68.441 74.848 117.091 
Извор: Републички завод за статистику 

 
На темељу SWOT  анализе о пољопривреди Апатина може се закључити следеће: 
 СНАГЕ: Апатинска пољопривреда се огледа у следећем: Квалитетно земљиште, развијена пољопривредна 

производња, релативно добра инфраструктура, квалитетни људски ресурси, близина тржишта, близина реке Дунав и 
система Дунав-Тиса-Дунав, здрав начин живота, дугогодишње традиционално бављење пољопривредном 
производњом, предност у раду пољопривредника. 

СЛАБОСТИ: Слабости апатинске пољопривредне производње су недостатак прерађивачких капацитета, застарела 
механизација, недостатак квалитетних финасијских средстава за заснивање нове производње, недостатак младог 
кадра, лоша организованост пољопривредника према производној структури биљне производње, неискоришћенос 
биљне масе, неразвијен жељезнички  саобраћај, неконкурентност на ЕУ тржишти. 

ШАНСЕ: квалитетно земљиште, инвестирање у наводњавање, едукација, брендирање аутохтоних производа и 
заштита географског порекла, повећање складишних капацитета, коришћење средстава ЕУ фондова за рурални развој, 
прилагођавање производа специфичним захтевима потрошача, органска производња, задржати младе на селу, 
побољшати живот на селу развијати и користити системе за наводњавање, организовати производњу у заштићеном 
простору, улагати у обновљиве изворе енергије  и био масу, отварање нових радних места, увести већу фазу 
производње ставарањем готових производа, побољшати културно-забавни живот на селу. 

ПРЕТЊЕ: конкуренција производа из увоза због ниских цена и сумњивог квалитета, изостанак интеграционих 
процеса са ЕУ, скупа финасиска средства, климатске промене, неадекватно одржавања постојеће инфрастуктуре 
(канали, путеви и сл), имамо квалитетне производе али смо принуђени да их продајемо јефтино, велике камате на 
кредите, компликоване процедуре за коришћење банкарских и фондовских средстава. 

Слабости апатинске пољопривреде и руралног развоја би се могле ублажити на следећи начин: Интензивирати 
саобраћај и путну мрежу, обогаћивати садржајем образовне и културне институцеје на селу, унапредути здравствену 
помоћ у услуге, подстицати удружицвање и повезивање, увести посебне финасијске линије за подршку руралном 
развоју, поиреском политиком подстицати пословање у руралним подучјима, задржати младе на селу, отварати наова 
радна места у селима отврарајући производне погоне. 
 

 Ратарство 
 
Ратарство представља водећу  групу биљне производње,било у светским или националним размерама, са основним 
задатком да обезбеди производњу ресурса неопходних за исхрану људи, исхрану стоке и за индустријску прераду.Као 
што је истакнуто у  Стратегији пољопривреде и руралног развоја Србије 2014-2024, пољопривредна производња у 
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Србији је великим делом екстезивне природе и као таква изложена је јаком утицају временских прилика, а посебно 
суше. Велике последице и утицај на биљну производњу представља низак ниво примене агротехничких мера, као и 
малипроценат наводњаваних површина, недовољан генетски потенцијал и неизбалансирана исхрана стоке. Период  
2002-2012. године обележиле су значајне годишње флуктуације обима пољопривредне производње,а приноси 
већине усева били су нижи него у периоду пре транзиције (током 1980-их). Наведено се односи и на подручје 
општине Апатин и ратарску производњу у нашој средини. 

Значајну измену сетвене структуре у Србији условила су кретања на међународнум тржишту пољопривредних 
производа током последњих неколико година. Површине под житима у Србији су остале релативно констатнтне, али 
је у оквиру њих дошло до раста удела кукуруза на рачун смањења површина под пшеницом и укупно засејаним 
површинама.Преоријентацију призвођача ка производњи кукуруза, чије су засејане површине последњих година 
повећале за око 10% . Оваквом тренду је допринео раст цена житарица на светском тржишту.С друге стране, 
површине под пшеницом половином прошле деценије по поври пут су опале на испод 500.000 хектара.Висок удео 
житарица у сетвеноој структури, као и релативно нижи приноси у односу на развијене земље, одраз су релативно 
екстензивне производње, у којој се недовољно поштују закони плодореда,плодосмене и агротехнике.Индустријско 
биље се током периода 2002-2012. гајило наповршини од 400.000-440.000 хектара, са израженим варирањем 
површина, и то свих усева из ове групе. Прпоизводња индустријског биља чини око 9% укупне вредности 
пољопривредне производње Србије. Начелно, у наведеном периоду су површине под уљирацама расле, док су 
површине под шећерном репом  биле знатно нестабилније. Република Србија јемедју највећим произвођачима 
уљарица у Европи. Примат има сунцокрет, али најзначајнији раст бележе производња соје и улане репице.И у 
општини Апатин, доминантна је производња кукуруза. 

 
Табела 2: Структура пољопривредног земљишта у општини Апатин 

р.бр. катастарска 
општина 

пољопривредно земљиште у ха 

обрадиво пољопривредно земљиште у ха 

њиве вртови воћњаци виноград
и ливаде укупно 

1 2 3 4 5 6 (1+2+3+4+5) 

1 АПАТИН 5394,7037 97,2127 25,3599 30,3072 83,3899 5630,9734 

2 КУПУСИНА 2950,1173 4,9230 77,2360 44,8348 129,8596 3206,9707 

3 ПРИГРЕВИЦА 2929,6325 0,0000 0,9010 5,0814 66,8091 3002,4240 

4 СОНТА 8016,9169 0,0000 1,0538 46,8687 60,8923 8125,7317 

5 СВИЛОЈЕВО 2218,8992 0,0000 6,2738 14,1554 1,3201 2240,6485 

УКУПНО 21510,2696 102,1357 110,8245 141,2475 342,2710 22206,7483 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Апатин (14.11.2014.) 
 

Према статистичким подацима РЗС за општине и регионе,  укупно пољопривредно земљиште општине Апатин је 
24.757 хектара, од чега су оранице и баште укупно 21.612 хектара ( жита 12.818 ха, шећерна репа 1.200 ха), 
индустријско биље 3.883 ха, крмно биље 471 ха, поврће 225 ха, воће 110 ха, виногради 14 ха, ливаде и пашњаци на 
1.874 ха, трстици 634 ха и остало 39 ха. 

р.бр. катастарска 
општина 

пољопривредно земљиште у ха 

пашњаци трстици и 
мочваре 

остало 
земљиште укупно 

7 8 9 10 (6+7+8+9) 
1 АПАТИН 127,6678 131,488 0,3384 5890,4676 
2 КУПУСИНА 254,6583 149,5225 4,8925 3616,044 
3 ПРИГРЕВИЦА 97,576 0 33,0668 3133,0668 
4 СОНТА 369,35 353,6088 0,7168 8849,4073 
5 СВИЛОЈЕВО 1025,0115 0 0,0036 3265,6636 

УКУПНО 1874,2636 634,6193 39,0181 24754,649 
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На територији општине Апатин регистровано је укупно 1.711 пољопривредних газдистава, од тога 1.702 
физичка лица и 9 газдинстава правна лица. 

Од укуно рсположивог земљишта, расположиве пољопривредне површине чине 24.754ха при чему су 
житарице као клучне културе гаје на 12.818 ха, а индустријско биље на 3.883 ха.  

У структури засејаних површина ораница и башта, жита учествују доминатно са 59%, индустријско биље са 18%, 
крмно биље 0,02%. Кукуруз и пшеница су најзаступљеније културе и њихов удео у житним површинама износи преко 
95%( појединачно кукуруз са око 52%,пшеница 41%), следе јечам 624 ха, раж 65 ха, овас 61 ха и остало 82 ха. 

Укупна годишња призводња кукуруза на подручју општине Апатин је на нивоу од око 45.000 тона , а пшенице 
око 23.000 тона (узети су просечни приноси 2010-2014.).Када је реч  о површинама под индустријским биљем 
доминира шећерна репа, соја и сунцокрет. 

На основу анкете и СWОТ анализе, предности ратарства на територији општине Апатин, се пре свега односе у 
квалитетном земљишту, дугорочном искуству призвођача, незагађеног земљишта и близини већих тржишта. А,  као 
недостаци се могу иденфиковати  параметри који се односе на лошу организованост, неповезаност, лоши услови 
кредитирања производње и набавке савремене механизације, слабо едуковање и недовољне предуземљивости 
становништва, а посебно оног које се бави ратарством. 

Повољни утицаји из окружења који повољно утичу на апатинско ратаство су свакако фондови и средства за 
развој пољопривреде из ЕУ, програми едукације ради јачања капацитета произвођача ратара, као и подстицаји за 
наводњавање, индустрализацију и повећање нивоа прераде. 

Међу значајним претњама окружења су притисци конкуренције из увоза, изостанак евроинтеграција, затим 
климатске промене и њихов утицај на смањење приноса и слаба организованост и неспособност наших трговачких и 
извозних предузећа. Застарелој технологији и недовољној прилагођености на климатске промене што је уз високе 
цене инпута и проблеме са отплатама кредита за опрему и механизацију утицало на пад обима улагања.То је 
резултирало превисоком завишношћу производње од временских услова.Позитивни трендови и задовољавајуће 
стање је у погледу приноса. Ипак, приноси већине усева су релативно нижи у односу на развијене земље и бележе 
значајне осцилације. Анализа динамике промене приноса изражена десетогодишњим просецима у последње три 
деценије, указује да перманентан раст приноса има само индустријско биље.Приноси жита још увек не достижу ниво 
десетогодишњег просека из предтраниционог периода (1980-1989.година). Позитивни трендови и задовољавајуће 
стање је у погледу приноса уљарица, који су на Европском просеку. Будући трен развоја ратарства у општини Апатин 
могуће је развијати кроз повезивање ратара, увођење нових квалитетних сорти и производа, подршку за унапређење 
прераде примарних производа уз јачање капацитета ратара, произвођача, у виду различитих програма едукације, 
саветодавних и стручних служби. 

Када је реч о актуелним проблемима ратарства на територији општине Апатин, може се закључити да 
структурна усмереност на пролећне усеве, а посебно кукуруз, у недостатку наводњавања пољопривредних површина 
доводи до битног смањења приноса услед суше. Пшеница и други озими усеви, који дозревају закључно са јолом 
месецом нису у тој мери изложени последицама суше. У том смислу, ваља размислити о измени структуре усева у 
корист озимих, како би се смањили негативни ефекти климатских промена. 

Стање пољопривредне механизације за обраду пољопривредног земљишта према попису из 2012. године је 
следеће: укупан број пољопривредних машина је 6.949, од тога трактора 335, комбајна 112, берача за кукуруз 211, 
плугова 1.186, тањирача 701, дрљача 400, сетвоспремача 513, ротофрезе 98, растурачи минералног дјубрива 557, 
растурача стајњака 69, сејалице 639, прскалице 641, косачице 179, приколице 1.334 и остало 421. 

 
 Сточарство 

 
Сточарство у општини Апатин има дугу традицију. Оно као сектор пољопривреде бележи дуг период стагнације, а 
чињенице које су узроковале такво стање и даље стоје. То су у првом реду недостатак одговарајуће стратегије развоја 
сточарства на нивоу Републике Србије, а без осмишљене стратегије не може се решавати проблеме ни на микро 
нивоу. Потом, ту је снажан увознички лоби и недовољно контролисан увоз меса, млека и њихових прерађевина. 
Недовољна је и неодговарајућа стимулација производње стоке. Не треба посебно наглашавати ни пропаст великих 
домаћих произвођача, односно прерађивача меса, као и кризу у којој се налазе произвођачи млека и млечних 
производа. Све скупља сточна храна, као и увођење стандарда на које су још недовољно припремљени домаћи 
сточари додатно усложњавају ситуацију.  

Основни проблеми сточарства у општини Апатин уско су повезани са наведеним развојем догађаја, пре свега са 
чињеницом да је нестао један велики комплекс прехрамбене индустрије, 29. Новембар из Суботице и Панонка из 
Сомбора, који су у општини Апатин представљали купце за велики број сточара, у првом реду произвођача свиња и 
јунади. Ситуацију донекле ублажава чињеница да Сомборска млекара и приватна млекара “Прерадовић” и даље 
представљају значајне прерађиваче млека које се производи у околини, тако да узгој крава и број крава музара на 
неки начин стабилизује ситуацију у говедарству. Производња оваца је на релативно ниском нивоу, имајући у виду 
нека ранија времена, када су не само месо и млеко, већ и вуна и кожа имали значајна тржишта у самој општини 
Апатин, односно Србији. Поред проблема са недостатком прерађивача у окружењу, финансијско стање стичара и 
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недовољан ангажман државе да осмисли дугорочну стратегију и мере за подршку развоју сточарства представљају 
додатну препреку бржем развоју овог подсектора пољопривреде. Надаље, месне прерађевине које се производе у 
иностранству од у Европској унији снажно субвенционисане производње стоке, и увозе путем великих трговинских 
ланаца, али и сивим токовима из суседне Мађарске, додатно утичу на негативан тренд развоја сточарства у општини 
Апатин. Коначно и неорганизованост домаћих произвођача и њихова неповезаност чини их лаким „жртвама“ 
конкуренције са стране. Пошто је производња још увек углавном уситњена, то додатно слаби њену конкурентност на 
тржишту, а не треба занемарити ни одређено технолошко заостајање за сточарском производњом у Европској унији. 
Ту се у првом реду мисли на то да треба развијати производњу меса из слободног држања, тзв. “FREE RANGE”. 

Егзактнијим подаци о актуелном стању су следећи: према попису пољопривреде из 2012. године, у општини 
Апатин се гаји 37.036 грла стоке, од чега 1.646 говеда (од тога 444  краве), 9.700 свиња, (885  крмача) 2.157 оваца, 
(1.477 за приплод), 903 козе (424 за приплод). Процена је да заједно са магарцима, коњима и другом непописаном 
стоком то представља ниво од цца. 57.000 грла разне стоке и живине.  

Када је реч о производњи млека, на подручју општине Апатин производи се релативно мала количина, а која се 
углавном дистрибуира млекари у Сомбору и приватној млекари „Прерадовић” у Свилојеву.  

Јаке стране апатинског сточарства, према резултатима СWОТ анализе, уврштавају следеће чињенице:  
1. Добри природни и производни (објекти, опрема) услови за сточарство ; 
2. Добар генетски материјал стоке, основна стада;  
3. Традиција у гајењу стоке и породичног бизниса код сточара;  
4. Доступне нове технологије, средства за финансирање и јефтина радна снага;  
5. Блиско тржиште за месо и млеко које се произведе.  

Слабе стране апатинског сточарства су: 
1. Хигијенски и здравствени услови су нижи него у ЕУ;  
2. Нижи принос, односно млечност него у ЕУ;  
3. Велики број старе радне снаге с релативно ниским степеном образовања, уз недостатак менаџерских знања 

и вештина, (фарм менаџмент) као и знања у зоотехници;  
4. Глобално гледано застареле опрема и технологије које се користе;  
5. Уситњени произвођачи, без одговарајуће повезаности у задруге;  
6. Неразвијене сточне пијаце;  
7. Високо концентрисано тржиште у Србији и немогућност малих да појединачно и самостално квалитетно 

наступају на тржишту (што узрокује проблеме са пласманом, укључујући услове плаћања – дуги рокови код великих 
купаца), уз несигурност бављења сточарством.  

Шансе апатинског сточарства биле би следеће:  
1. Нова и адекватна стратегија развоја сточарства Републике Србије;  
2. Приближавање нивоа субвенција онима у ЕУ, уз коришћење ИПАРД фондова, кредита са субвенционисаним 

каматама, и сл, те укључивање посебних субвенција младим пољопривредницима;  
3. Одговарајуће мере које би донело Министарство пољопривреде;  
4. Брендирање географског порекла и појединих производа сточарства;  
5. Увођење стандарда квалитета;  
6. Развој инфраструктуре на селу, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије (фотопанели, ветар..)  
7.Повезивање и удруживање у задруге и друге облике повезивања ради унапређења конкурентности и 

заједничког наступа;  
8. Повећана потражња за производима сточарства на светском тржишту – извоз;  
9. Нови производи.  

Претње бржем развоју апатинског сточарства концентришу се око следећег:  
1.Компликоване регулативе, укључујући ЕУ регулативе чије услове не могу да испуне бројни мањи 

произвођачи, односно прерађивачи који представљају њихово тржиште, а затим и регулативе за заштиту животне 
средине и добробит животиња, које ограничавају могућности нашег извоза;  

2. Финансијска нестабилност, укључујући високу инфлацију и каматне стопе;  
3.Конкуренција ЕУ сточарских производа (посебно прерађевина) на нашем тржишту, произведених уз 

повољније подстицаје;  
4. Све виши трошкови производње сточне хране, односно сточне хране као инпута;  
5. Високи трошкови инвестирања у потребну инфраструктуру.  
 

Из спроведене анкете по месним заједницама се може закључити следеће:  
1. Сточарска производња стагнира и уситњена је;  
2. Издваја се један број сточара који се баве интензивним гајењем стоке, али су још увек доминантна мала 

домаћинства мешовите пољопривредене делатности;  
3. Недостатак тржишта и јака конкуренција из увоза и са стране онемогућавају да се развије локална прерада 

производа сточарства и самим тим ограничава раст броја грла стоке у општини Апатин; 
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4. Перадарство и његовим потенцијали нису довољно искоришћени, мада се обликује производња перади (у 
првом реду пилића), јаја, а потребно је више пажње посветити производњи ћурака, патака и гусака;  

5. Држава се није адекватно поставила према сточарству, као другом по значају сектору пољопривреде у 
општини Апатин (одмах иза ратарства) и висок је степен неорганизованости како државе тако и самих произвођача 
стоке, који у нестабилним условима пословања лутају. Стога треба да се дефинише стратегија, а мере (субвенције, 
подстицајни фондови, итд.) треба да буду унапређене, и фокусиране на оне сегменте сточарства које могу донети 
најбржи и највећи ефекат у смислу обима производње, добити и запошљавања. Притом треба имати на уму и да 
сточарство обезбеђује стајско ђубриво као основ за развој органске производње примарних пољопривредних 
производа. 

 
Табела 3: Распоред пољопривредних газдинстава, број говеда, свиња, оваца, коза, живине и броја трактора по 
окрузима у 2011. години 

Окрузи АП 
Војводине 

Број 
пољопривредних 

газдинстава 

Број 
говеда 

Број 
свиња 

Број 
коза 

Број 
оваца 

Број 
живине 

Број 
трактора 

Западнобачки 
округ  18.332 29.832 156.416 10.321 24.938 701.317 11.170 

Јужнобанатски 
округ  25.618 27.018 133.691 13.145 47.936 2.660.963 20.614 

Јужнобачки 
округ  31.867 47.573 332.448 12.023 52.620 2.984.658 21.839 

Севернобанат
ски округ  14.346 38.129 163.095 4.259 40.884 399.819 10.890 

Севернобачки 
округ  11.361 34.218 197.349 4.286 21.241 1.163.944 8.223 

Средњобанатс
ки округ  16.755 38.878 85.729 6.436 41.012 2.804.464 13.423 

Сремски округ  29.309 36.606 327.340 10.573 41.535 1.218.392 20.822 
АП Војводина  147.588 252.254 1.396.068 61.043 270.166 11.933.557 106.981 
Извор: Републички завод за статистику 
 

 Воћарстви и повртарство 
 
Ово поглавље обухвата анализу стања у области воћарства и повртарства општине Апатин. Као и код сродних области, 
издваја се неколико проблема, који истовремено постављају и захтеве и изазове за будуће активности. Пре свега, 
евидентан је недостатак организованости на свим нивоима, од индивидуалних произвођача, па до државних органа. 
Ова чињеница лежи у корену многих других потешкоћа, јер отежава комуникацију и умногоме спречава 
имплементацију стратешког приступа у решавању практичних проблема, попут формирања цена јабука или 
недостатка радне снаге. Још једну потешкоћу, која није специфична само за област воћарства и повртарства, чине 
недовољни капацитети и стручност у писању пројеката за домаће и ЕУ фондове. Ово ускраћује произвођаче за 
средства, која се могу употребити да би се ухватило у коштац са проблемима финансирања повећања површине под 
воћњацима и оптимирања гајења воћа, односно поврћа. Виноградарство, које је имало дуге традиције, па готово 
замрло, поново оживљава и површине се шире, како под аутохтоним, тако и новим сортама грожђа.  

На страницама које следе, биће представљен детаљан увид у тренутно стање, статистички подаци везани за дату 
област, СWОТ анализа, као и препоруке за делање у правцу континуираног развоја.  

Као што је наведено, један од основних проблема у области воћарства и повртарства је недостатак 
организованости на свим нивоима. Осим тога, издвојено је неколико проблема, који ће овде бити описани.  

На подручју општине Апатин под воћњацима се налази укупно 110 ха. Водећи производ воћарства у општини 
Апатин су  јабуке, просечним приносом од 24,4 кг по стаблу.Поврће се гаји на укупно 225 ха (попис пољопривреде 
2012), и то по следећем распореду: парадајз на 14 ха, купус и кељ на 17 ха, паприка на 47 ха, црни и бели лук на 37 ха 
и остало на 110 ха.  

У закључку следи анализа. Пре свега, треба напоменути да постоје и одређене предности, односно јаке стране, 
на које се произвођачи воћа и поврћа могу ослонити. То су квалитет земљишта, искуство воћара и повртара, те 
њихова спремност да инвестирају, затим квалитетне сорте, нова стечена знања и вештине. Плантажно воћарство је 
постало пракса, а барем када је реч о јабукама, значајне количине се већ извозе. Истим путем могло би да крене и 
неко друго воће, на бази искустава са јабукама. Појављују се и веће површине поврћа које се интензивно гаји. 
Будућност сектора воћарства и повртарства треба засновати и на увођењу нових производа, односно сорти, стручним 
знањима и квалитетној радној снази, али и подршци повезивању воћара и повртара, те повољним условима 
финансирања уласка у нове производе и нове фазе прераде примарних производа.  
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Претње са којима се произвођачи суочавају се огледају у конкуренцији производа из увоза (због ниских цена и 
упитног квалитета), затим у слабој организованости и недовољно агилности доброг дела трговачких и извозних 
предузећа, скупим финансијским средствима, увозно/извозном лобију који увози страно субвенционисано воће и 
поврће, високим порезима и другим давањима, као и у одласку младих са села и незаинтересованости за бављење 
воћарством и повртарством.  

Да би се претње неутрализовале, потребно је мобилисати воћаре и повртаре, додатно их обучавати и 
оспособљавати за улазак у конкуренцију на глобалном тржишту, користити шансе у виду средстава из домаћих и ЕУ 
фондова, оспособљавати и подстицати способне менаџере, затим инвестирати у наводњавање и противградну 
мрежу, повећавати складишне капацитета (посебно хладњаче) и неговати рурални туризам.   
 

 Органска производња 
 
Развојне тенденције у области пољопривреде у савременом свету последњих година све више укључују заштиту 
животне средине и здравље људи као кључне детерминанте трећег миленијума. Ови садржаји истовремено 
представљају полазиште за оплодњу капитала и простор за развој нових профитабилних производа са циљем 
помирења економије и екологије. Органска пољопривреда нуди хуманији начин производње хране стављајући у први 
план здравље човека, поштујући природну еколошку равнотежу избегавајући загађивање околине. Она је усмерена 
на будућност и на даљи развој, не само са аспекта животне средине и унапређења здравља људи, већ и са 
становишта економског просперитета. Њена највећа предност је у томе што је независна од увозних компонената, 
користи искључиво обновљиве природне ресурсе који се налазе око нас и може да упошљава већи број незапослене 
радне снаге.  

Потреба за конкретнијим активностима на плану развоја производње органске хране у Србији започета је 
почетком деведесетих година у Суботици под окриљем Отвореног универзитета и Удружења ТЕРРАС, а 
интензивирана у последњој деценији. Иако је под органским површинама релативно мали број парцела, свакако се 
из године у годину види благи тренд раста у овој области пољопривредне производње.  

Према истраживањима Удружења ТЕРРАС из Суботице, постоје значајне могућности за унапређење развоја 
органске пољопривреде не само у општини Апатин него и на подручју Западнобачког округа. Међутим, такође се 
показало да је неопходно предузети низ екстерних (мере прописане од стране државе) и интерних мера (иницијатива 
произвођача) за успешан развој органске пољопривреде. Екстерне мере су подршка пољопривредним 
произвођачима (директна плаћања/субвенције, доступност препаратима за заштиту биља, квалитетни едукативни 
програми и сл.) али и интерне мере попут удруживања произвођача, формирање машинских прстенова, 
самоиницијатива у процесу целоживотног учења, и сл. Имплементација свих ових мера би допринела да производња 
буде економски исплативија, а производи конкуретнији на домаћем и на тржишту Европске уније.  

Прва овлашћена контролна организација за контролу и сертификацију органских производа у нашој земљи је 
садашњи “ОрганицЦонтролСyстем”, формирана 2003. године у Суботици, а данас је једина сертификациона 
организација у Србији одобрена од стране ЕУ. У сарадњи са Пољопривредним факултетом из Новог Сада, Заводом за 
заштиту здравља, Економским факултетом и Отвореним Универзитетом из Суботице као и другим научним 
институцијама, успостављен је модел производње хране без примене синтетичко-хемијских заштитних средстава и 
„вештачких“  ђубрива, познат као „МоделТЕРРА’С “, по којем се данас органска пољопривреда шири у бројним 
регионима наше земље.  

Савремени свет је суочен са заједничком одговорношћу и нужношћу за усклађивањем потреба људи и природе, 
те у обавези очувања ресурса и за будуће генерације. Парадоксална је и чињеница да иако живимо у ери високо 
развијених технологија, људи нимало нису задовољнији, нити здравији него пре. Шта више сведоци смо повећања 
одређених болести, а најновија истраживања упозоравају да је чак њих 90% повезано са еколошким загађењима, 
посебно због „хемикализације хране” којој нема краја, зарад повећања профита. Такође, је евидентно да се на прагу 
21. века суочавамо са највећом економском кризом у модерној историји, настале и због све већег исцрпљивања 
природних ресурса и уништавања животне средине.  

Одговор на ове дијагностификоване проблеме је успостављање дугорочног концепта одрживог развоја са три 
стуба: економија, друштво и заштита животне средине, што је у Србији, између осталог, утврђено усвајањем 
различитих стратегија, програма и акционих планова од локалног до републичког нивоа. У њима је органска 
пољопривреда (као систем газдовања који тежи етички прихватљивој, еколошки чистој, социјално праведној и 
економски исплативој пољопривредној производњи) препозната као развојна могућност привреде наше земље.  

Уласком Србије у ЕУ неодложно се намеће потреба интензивнијег развоја органске пољопривреде. То конкретно 
значи да у складу са препорукама ЕУ, у наредном периоду, удео површина под органском пољопривредом са 
садашњих 0,7% треба повећати на нивоу 2 - 3% у односу на укупне обрадиве површине. Процене су да би се чак око 
80% обрадивих површина у Србији могло третирати као погодно за органску производњу. То ће свакако имати свој 
одраз и на даље повећање површина под органском производњом и на подручју Суботице.  

Тржиште органских производа у свету је знатно у порасту, те трговина овим производима у свету досеже до 
преко 50 милијарди, док се производња одвија на преко 30 милиона ха. У Србији, према стастичким подацима 
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органска производња се тренутно одвија на површини од око 7.500 ха што представља око 0,2 % у односу на укупне 
обрадиве површине. Ови подаци се евидентирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на основу информација званичних контролних тела за контролу и сертификацију органске производње, 
те њихових годишњих извештаја. Ти подаци се односе на тржиште целе Србије, док се подаци по регионима или 
општинама још увек не могу добити. Стога је неопходно апеловати да је потребна боља статистика приликом 
коришћења достављених извештаја од стране контролних тела ако не по општинама и градовима, онда бар по 
регионима, према узору на Хрватску, односно управним окрузима.  

Тако ће подршка увођењу органске пољопривреде бити и очување биодиверзитета – аутохтоних раса домаћих 
животиња, затим развој програма прераде органских сировина у породичним газдинствима, али и ревитализација 
салаша. Уопштено говорећи општина Апатин треба да иде у правцу агро-еко-етно развоја привреде, посебно туризма. 

Закључци: На основу изнесеног може да се закључи да органских произвођача и годишње произведених 
производа за потребе тржишта Републике Србије нема довољно, да тражња превазилази понуду и да је потенцијал 
извоза на инострана тржишта у незнатној мери искоришћен. Индивидуални пољопривредни произвођачи се сусрећу 
са многобројним проблемима и самостално тешко могу опстати у будућности и још теже бити профитабилни и 
увећевати број хектара под органском пољопривредом и развијати даље производњу. Такође, завршетком фазне 
примене Споразума о стабилизацији и придруживању од 01.01.2014. домаћи органски произвођачи се суочавају са 
новим видом конкуренције - иностраним, квалитетним производима који су услед ослобађања царинских намета и 
ценовно приступачни домаћим потрошачима. 

 
 Шумарство 

 
На територији Општине Апатин под шумама се налази 4.350ха што чини 7,6% укупне површине.  

Газдовање шумама врши се преко ЈП „Војводина шуме“, ЈП „Војводина воде“ и један мали део Туристичка 
Организација Општине Апатин. ЈП „Војводина шуме“ управља шумама у зони општине Апатин преко Шумске управе 
„Апатин“. Шуме којима непосредно управља шумска управа су организоване у две газдинске јединице: „Апатински 
рит“ и „Заштићене шуме“. Преостали део који је покривен шумама, а којима газдују остале две организације, 
представљају мали део под којима се налазе шуме, а које битно не утичу на укупне површине покривене шумама. 

У табели број 1 су приказане површине којима газдује Шумска управа „Апатин“, постоје категорије шума и 
шумског земљишта у које улазе све шуме, културе и земљиште које има потенцијал за шуму. У категорији осталог 
земљишта улазе неплодна – која подразумевају баре, тршћаке и сл.  
 
Табела 4: Структура земљишта под шумама у општини Апатин 

 
ГЈ 

 
Укупна 

Шуме и шумско земљиште ха Остало земљиште ха 

Свега Шуме Шумске 
културе 

Шумско 
земљиште 

Свега Неплодно Остале 
сврхе 

Апатински рит 3811.87 2992.85 915.91 2017.41 59.53 819.02 724.5 94.52 
Заштићене 

шуме 2132.56 1736.6 833.27 808.72 94.61 346.06 109.79 236.27 

Укупно 5944.43 4729.45 1749.18 2826.13 154.14 1165.08 834.29 330.79 
 

Шумарство као привредна грана, пре свега на подручју СРП ‘’Горње Подунавље’’ даје значајне резултате, 
посебно у Г.Ј. ‘’Апатински рит’’. Ова газдинска јединица просторно обухвата највећу површину и има највећи 
запремински прираст, нарочито врсте тополе. 

Заштитним појасевима и шумама које су настале пошумљавањем голети, газдује правно лице чији је оснивач 
Република Србија, АП Војводина, односно јединица локална самоуправа која испуњава услове прописане Законом о 
шумама. Овим шумама се газдује на основу планских докумената (основа газдовања шумама). Шумама у приватној 
својини газдује се на основу програма газдовања приватним шумама. Основе доноси сопственик шума, односно 
корисник шума уз сагласност надлежног органа АП Војводине. Програм доноси надлежни орган натериторији АП 
Војводине. 

Планирање у шумарству спроводи се на основу Програм развоја шумарства на територији АП Војводине и то је 
стратешки плански документ којим се утврђују правци развоја шума и шумарства са акционим планом за њихово 
спровођење. Доноси се за период од 10 година.Из овог документа произилази План развоја шумског подручја. 
Овдашње шуме припадају Севернобачком шумском подручју. Следећа нижа категорија је Основа газдовања шумама 
која се доноси за ниво газдинске јединице и важи 10 година.На годишњем нивоу се доноси годишњи План газдовања 
шумама и Извођачки пројекат.Дугорочно определење у начелу је усмерено ка очувању постојећих шума, унапређењу 
газдовања постојећим и новим шумама, повећање површина под шумама,... и учинити све то на економско исплатив, 
еколошки прихватљив и социјално праведан начин. 
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Површине под шумама и шумским земљиштем ће се у планском периоду повећати подизањемзеленила уз 

саобраћајнице, канале, као и формирањем пољозаштитних и ветрозаштитних појасева.Ове површине већ у овом 
периоду заузимају 15,94% од укупне површине територије општине Апатин, што је много веће од постојећих 7,1 % у 
АП Војводини, односно планираног оптималног процента за Западно бачки округ који износи око 10%. Овом проценту 
шумовитости највише доприносе шуме и шумско земљиште СРП ‘’Горње Подунавље’’. 

 
Б.4.2. РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 
Нема јединствене дефиниције појма рурални развој. Једна од дефиниција тумачи да се рурални развој бави свим 
оним што је допринело, доприноси и што руралним (сеоским) подручјима може да омогући, са циљем да се унапреди 
квалитет живота руралног становништва и очува рурални амбијент. 

У првој фази развоја Европске економске заједнице пољопривреда је била од нарочитог значаја, због оскудице у 
храни у послератној Европи. Зато су земље оснивачи Заједнице креирали темеље Заједничке пољопривредне 
политике (ЦАП, енг. Common Agricultural Policy– Заједничка пољопривредна политика), чија је основна сврха, у то 
време била да се Европској заједници обезбеди сигурност у храни, са прихватљивим ценама и квалитетом. У овим 
тежњама Заједница је у дугом периоду заштићеним ценама пружала снажну финансијску подршку производњи 
основних пољопривредних и прехрамбених производа.  

Значај руралног развоја за Србију: Вишедеценијско запостављање пољопривреде и природно и демографско 
исцрпљивање руралних подручја резултирало је негативним економским и социјалним трендовима и данашњим 
неповољним стањем, које карактеришу бројни проблеми. Око 70% територије Србије се може класификовати као 
рурално подручје, у коме живи 43% укупног становништва. Међутим, ова дефиниција није препознатљива са аспекта 
Европске уније (ЕУ). Како би се омогућило поређење са статистичким подацима ЕУ, рурална подручја у Србији су, 
према критеријумима Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), дефинисана као подручја чија је густина 
насељености мања од 150 становника по км². Према тој дефиницији, 85% територије Србије припада тзв. руралним 
подручјима, са готово 55% укупног становништва. У руралним подручјима се, осим значајних људских ресурса, налази 
и већина природних ресурса земље (пољопривредног земљишта, шума, вода), са богатим екосистемима и 
биодиверзитетом, као и привредне делатности, културно и историјско наслеђе. 

Проблеми на локалном нивоу у Србији су најчешће, па тако и у општини Апатин, капацитети локалних актера, 
приступ руралном развоју и дефинисању развојних стратегија и партнерство. 

Будућност руралних подручја зависи првенствено од могућности да људи у локалној средини нађу запослење и 
да пријатно и квалитетно живе, а затим и од спремности да се сачувају и унапређују природни рерсурси као и 
културно и традиционално наслеђе, који чине идентитет, територијални капитал, основу конкурентности и 
перспективе сваке локалне заједнице. 

Ефикасно управљање локалним – руралним развојем подразумева системско развијање следећих компоненти: 
1. одрживи економски развој и конкурентност руралних подручја, 
2. висок стандард живота, 
3. очувана животна средина на локалу, 
4. очувана локална специфичност. 
Ради остваривања оваквих циљева (ЕУ – Декларација из Цорка, Смернице ЕК за плански приод 2007–2013. 

године), локална самоуправа мора да осигура интегрални приступ, са јасном територијалном димензијом, 
обухватајући у истом оквиру следеће димензије: 

1. развој подстицајног окружења и социјалне инклузије у локалној заједници; 
2. развој локалне инфраструктуре, успешно задовољавање потреба локалног становништва и локалне 
економије и повећавање квалитета живота; 
3. прилагођавање и развој конкурентности пољопривреде и шумарства; 
4. економску диверзификацију – развој малог и средњег предузетништва, сеоски туризам, услуге; 
5. одрживо управљање природним ресурсима; 
6. развој препознатљивости и конкурентности локалне заједнице и промовисање културног и традиционалног 
наслеђа, туризма и рекреације. 

Локални рурални развој треба да се схвати као развојни пројекат. Највећи део руралних подручја располаже 
недовољно искоришћеним тзв. локалним капиталом, који у развојним концепцијама отвара нове могућности. У 
Европској унији и у Србији успостављени су различити програми подршке и фондови за подстицање локалног и 
руралног развоја, из којих се омогућава финансирање развојних програма и пројеката на локалном нивоу: секторски 
оперативни програми, намењени руралном развоју и развоју пољопривреде и малог предузетништва, претприступни 
фондови ЕУ (ИПА – ИПАРД) и фондови заједничке пољопривредне политике и структурни и кохезиони фондови ЕУ, 
који ће бити доступни након што Србија приступи ЕУ. 
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 Пласман пољопривредних производа 

 
У откупу се јављају задруге и привредна друштва, са чијом су сарадњом (услови откупа, откупне цене, рокови исплате) 
пољопривредници релативно задовољни. Најзначајнији откупљивачи ратарских производа је „Метеор Комерц“ из 
Сомбора   које се бави производњом и трговином повртарских производа и млекара „Прерадовић“ из Свилојева која 
откупљује сирово млеко. Што се тиче производа као што су прерађевине од млека и меса, према оцени 
пољопривредних произвођача, тржиште за пласман ових производа није довољно развијено, а нема ни организоване 
производње и пласмана ових производа преко задруга. Свако од пољопривредних произвођача самостално 
проналази своје канале пласмана и најчешће се продаје познатим физичким лицима, на пијацама, ресторанима, 
трговинским радњама и слично. 
 

 Удруживање пољопривредника 
 
Задругарство као вид пословног удруживања у сектору пољопривредне производње у Србији и Војводини има 
дугогодишњу традицију. Историјски посматрано, задруге су пролазиле кроз бројне фазе ликвидација, поновног 
оснивања, интеграција, дезинтеграција итд., али оно што је дефинисано као императив је удруживање. Чињеница је 
да су пољопривредне задруге у развијеним земљама запада покретач пољопривредног развоја, а тиме и развоја 
села.7 Процес транзиције друштвеног у приватни капитал утицао је и на задругарство. Тако данас на територији 
општине Апатин функционише само једна, Задруга „Свилојево“ у селу Свилојево са преко 90% пољопривредних 
домаћинстава је удружено. Ова задруга је била дуго редак пример добре праксе у области задругарства у Србији, у 
којој је проценат правих задругара је низак (око 2%) док се већина удружује ради лакше набавке репроматеријала. 
Поред ове  задруге на територији општине Апатин функционише и 10 пољопривредних предузећа. 

Што се услова за рад тиче, задруге користе сопствене просторије које су у веома лошем стању, а механизација је 
застарела (просечна старост 12 година). Боље услове имају приватне задруге, али оне се не баве обрађивањем 
земљишта већ пре свега уговарањем производње. 

Оформљено је и делује Удружење пољопривредника у Пригревици и у Свилојеву. Осим њих, једно од 
значајнијих активних удружења из пољопривредне области је Удружење пчелара из Апатина. У Апатину је 
регистрован и Кластер пољопривредника као и Удружење „ЕкоРуралНет Апатин“. Претежна делатност ових кластера 
је очување и развој сеоских газдинстава, едукација и подршка производњи здраве хране. До сада на територији 
општине није успешно оформљен ни један ЛАГ (Локална Акциона Група) која се формира по европским стандардима. 
Удружења овог типа биће прихватљива за привлачења финансијских средстава из евроспких ИПАРД фондова 
намењених руралном развоју. 
 

 Развијеност руралне економије и диверсификација руралних активности 
 
Главни ослонац руралној економији није само интензивна примарна пољопривредна производња, већ широк спектар 
активности заснованих на неактивираним потенцијалима руралних подручја. Новим и/или већим улагањима у 
непољопривредне делатности које се обављају на газдинству, могу се обезбедити алтернативни извори прихода и 
већа економска снага газдинстава. Стање развијености и диверсификације руралне економије, као и примена 
концепта мултифункционалне пољопривреде, најбоље одсликава податак колико су на пољопривредним 
газдинствима заступљене тзв. друге профитабилне активности, које нису пољопривредне, а у вези су са газдинством.  

Према подацима Пописа пољопривреде 2012., профитабилним активностима, које нису пољопривредне, а у вези 
су са газдинством, на подручју општине општине Апатин бави се 5  пољопривредних газдинстава, што је јако мали % 
од укупног броја пољопривредних газдинстава у општини. Посматрано по појединим активностима примећује се: 
• Прерада пољопривредних производа а пре свега меса, воћа и поврћа је слабо заступљена, али су сви 

прерађивачи тржишно оријентисани. Најзаступљенија је прерада воћа и поврћа, следе газдинства која се баве 
прерадом млека и прерадом меса. Прерада примарних пољопривредних производа на пољопривредни 
газдинствима по традиционалним рецептурама, уз поштовање стандарда, у општини Апатин слабо заступљена. 

• Народна радиност (укључује израду ручних радова плетењем и везењем, израду сувенира и сл.). Ова делатност 
успешно се развија преко бројних удружења, чији је циљ очување старих заната. У Апатину је ова делатност 
развијена након успешно спроведеног пројекта „Традиција за будућностсеоски туризам преко границе“ који је 
Општина Апатин реализовала финансирањем ЕУ у прекограничној сарадњи Хрватска-Србија 2012/13. године. 
Један од резултата пројекта је и формирање Удружења „ЕкоРуралНет Апатин“. Чланице овог удружења учествују 
на домаћим и међународним сајмовима туризма где остварују користи повољније промоције и маркетинга. 

7Задружни савез Војводине, Стратегија развоја пољопривреде РС 
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Такође је активно и по фиктивном чланству најмногобројније Удружење жена „Ружа црвена“ које излаже и нуди 
рукотворине народне радиности на различитим туристичким манифестацијама и етно сајмовима. 

• Сеоски туризам. Општина Апатин има бројне туристичке садржаје и потенцијале за развој туризма: река Дунав, 
наутички туризам, „Швапска кућ“а у Апатину, „Музеј колонизације“ у Пригревици. Међутим, сеоски туризам није 
значајније развијен иако постоји велики број знаменитости и природних добара које би могло искористити у 
сврху развоја руралног туризма.  

• Ловни туризам. Свако село у општини Апатин има своје ловачко удружење, али ипак ловни туризам није 
значајније развијен, иако постоје веома значајни природни потенцијали.Ловачко удружење општине Апатин 
функционише са 4 друштава у свом саставу. У том делу посебно треба нагласити ЈВП „Горње Подунавље“ Нови 
Сад у чијем саставу се налази РЈ. „Шумарство и ловство“ која брине о ловиштима овог природног резервата. 
Ловиште се бави комерцијалним ловом на крупну дивљач. 

• Званични подаци статистике (Попис пољопривреде 2012.) указују да у општини рибарство није развијено, 
односно да не доноси додатне приходе пољопривредним газдинствима. На територији општине постоји један 
рибњак, у Свилојеву, површине 283 ха. Најзаступљеније врсте рибе у производњи рибњака су шаран, сом и смуђ. 

 
 Јавне услуге и планови за развој села 

 
Мерама за спровођење приоритета руралног развоја посвећена је значајна пажња у циљу стварања погодних услова 
за развој пољопривреде и органске производње на мањим просторима, укључујући сеоска домаћинства која би се 
бавила органском производњом, а тиме обезбедила радна места и задржавање младих на селу. Поред тога, 
планирају се обезбедити и остали садржаји битни за развој села, а који се односе на изградњу инфраструктуре, 
здравства, културе, школства, физичке културе и сл. 

Планирани развој сеоских насеља обухваћен је смерницама Просторног плана општине Апатин. Сеоска насеља I. 
нивоа Пригревица и Сонта су насеља приближно исте величине и солидно комунално опремљена, на чији ће развој у 
наредном периоду значајно утицати планирани развој водног саобраћаја и близина канала ДТД (Пригревица) и реке 
Дунав (Сонта), изградња одговарајућеинфраструктурне мреже и објеката и др. 

Сеоска насеља II. нивоа су Купусина и Свилојево. Купусина је село са преовлађујућом ратарскомпроизводњом на 
чији развој ће значајно утицати реализација планиране радне зоне, која ће уз добрусаобраћајну повезаност 
омогућити да се квалитетни производи становника овог насеља пласирају намного веће тржиште него што је то било у 
протеклом периоду.За насеље Свилојево значајни развојнипотенцијал биће реализација планиране радне зоне према 
Пригревици (првенствено намењене заизградњу објеката за потребе пољопривреде) и изградња недостајуће 
саобраћајне инфраструктуре. 

Значајни просторни и сировински потенцијали сеоских насеља, као и недовољно ангажована радна снага треба 
да се активира обезбеђењем услова за развој прерађивачких капацитета мањег обима (нарочито прерада 
пољопривредних производа, услужне делатности итд.), чиме би се обезбедио и бржи трансфер становништва из 
примарних делатности. 

 
Б.4.2.1.  SWОТ матрица анализе 

 
Снаге Слабости 

Апатинска пољопривреда се огледа у следећем: 
Квалитетно земљиште, развијена пољопривредна 
производња, релативно добра инфраструктура, 
квалитетни људски ресурси, близина тржишта, близина 
реке Дунав и система Дунав-Тиса-Дунав,здрав начин 
живота,дугогодишње традиционално бављење 
пољопривредном производњом, предност у раду 
пољопривредника 
 

Слабости апатинске пољопривредне производње су 
недостатак прерађивачких капацитета, застарела 
механизација, недостатак квалитетних финасијских 
средстава за заснивање нове производње, недостатак 
младог кадра, лоша организованост пољопривредника 
према производној структури биљне производње, 
неискоришћенос биљне масе, неразвијен жељезнички 
саобраћај, неконкурентност на ЕУ тржишти 

Шансе Претње 

Шансе се налазе у следећем: квалитетно земљиште, 
инвестирање у наводњавање, едукација, брендирање 
аутохтоних производа и заштита географског порекла, 
повећање складишних капацитета, коришћење 
средстава ЕУ фондова за рурални развој, 
прилагођавање производа специфичним захтевима 

Претњу представљају: конкуренција производа из увоза 
због ниских цена и сумњивог квалитета, изостанак 
интеграционих процеса са ЕУ, скупа финасиска 
средства, климатске промене, неадекватно одржавања 
постојеће инфрастуктуре (канали, путеви и сл), имамо 
квалитетне производе али смо принуђени да их 
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потрошача, органска производња, задржати младе на 
селу, побољшати живот на селу развијати и користити 
системе за наводњавање, организовати производњу у 
заштићеном простору, улагати у обновљиве изворе 
енергије  и био масу, отварање нових радних места, 
увести већу фазу производње ставарањем готових 
производа, побољшати културно-забавни живот на селу 

продајемо јефтино, велике камате на кредите, 
компликоване процедуре за коришћење банкарских и 
фондовских средстава 
 

 
Слабости апатинске пољопривреде и руралниг развоја могу се ублажити на начин да се интензивира саобраћај и 

путна мрежа у сеоским насељима, обогаћивањем садржајем образовних и културних институцеја на селу, 
унапређивањем здравствене помоћи у услуга, подстицати удружицвање и повезивање, увести посебне финасијске 
линије за подршку руралном развоју, пореском политиком подстицати пословање у руралним подучјима, задржати 
младе на селу, отварати нова радна места у селима отварајући производне погоне. 
 
Б.4.2.1. Приоритети, циљеви и секторске мере за развој пољопривреде и рурални развој 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Унапређење људских 
ресурса потребних за развој 
пољопривреде и рурални 
развој општине Апатин 

1.1. Унапређење знања, 
посебно апликативног у 
руралним подручјима 
 

1.1.1. Мапирање људских и материјалних 
ресурса у руралним подручјима  општине 
Апатин; 1.1.2. Подршка формирању и/или 
деловању едукативних центара у руралним 
подручјима уз повезивање са већим 
истраживачким и едукативним центрима; 1.1.3. 
Подршка организовању и извођењу едукације 
(информисање, обуке, саветодавства, 
менторинга)  и помоћ у припреми пројеката за 
пољопривреднике/це у руралним срединама; 
1.1.4. Подршка увођењу и развијању програма 
„дистанце леарнинг“ у функцији образовања и 
пружања саветодавних услуга; 1.1.5. 
Подстицање обука за коришћење 
информационо-комуникационих технологија у 
руралним подручјима; 1.1.6. Подршка 
алтернативним облицима едукације и њихово 
умрежавање. 

1.2. Интегрисање и 
повезивање ради 
синергетског деловања 

1.2.1. Подршка  развоју у руралним срединама и 
новим начинима повезивања урбане и руралне 
економије; 1.2.2. Повезивање сектора и  
пројеката друштвене и економске делатности 
(туризам, култура, истраживање, 
диверзификација производње,  музеологија,  
стари занати, гастрономија, итд); 1.2.3. 
Потстицање повезивања и заједничког 
деловања разних ентитета (предузећа, 
предузетници, газдинства, индивидуални 
произвођачи, задруге, кластери, ОЦД и сл) ради 
иновативног развоја и заједничког наступа на 
тржишту; 1.2.4. Подршка локалним акционим 
групама ради стручног повезивања, заједничког 
планирања активности, припреме и 
имплементације пројеката. 

2. Унапређење техничке и 
институционалне 
инфраструктуре за 
пољопривреду и рурална 
подручја општине Апатин 

2.1. Унапређење техничке 
инфраструктуре 
пољопривреде и руралних 
подручја 

2.1.1. Унапређење мреже путних праваца 
између насеља руралног подручја, поправка 
постојећих локалних путева и уређење атарских 
путева; Унапређење покривености и 
фреквентности саобраћајних линија у руралним 
подручјима; 2.1.2. Унапређење покривености и 
фреквентности саобраћајних линија у руралним 
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подручјима; 2.1.3. Проширење гасне мреже на 
насеља руралних подручја и обезбеђење 
електромреже одговарајуће снаге; 2.1.4. 
Потстицај пројектима за обезбеђење енергије 
из обновљивихих извора (биомаса, биогас, 
сунчева енергија); 2.1.5. Подршка пројектима 
који обезбеђују енергетску ефикасност објеката 
у руралним подручјима. 2.1.6. Планирање и 
изградња мреже водоснабдевања руралних 
насеља са  подручја општине Апатин; 2.1.7. 
Израда плана решавања отпадних вода 
руралних насеља са подручја општине Апатин и  
изградња делова мреже и пречистача; 2.1.8. 
План снабдевања подручја Апатина 
површинским водама (мрежа канала и 
акумулација) у циљу одрживог развоја 
пољопривреде и реализација дела плана. 2.1.9. 
Подизање пољозаштитних појасева (дрвореди 
уз путеве, шуме); 2.1.10. Подизање квалитета 
земљишта (стимулација органске производње и 
ђубрења стајским ђубривом, потстицаји 
адекватном третману земљишта, стављању у 
функцију запуштених парцела, итд); 2.1.11. 
Унапређење доступности  информационо-
комуникационих технологија у руралним 
насељима (коришћење интернетом, 
обезбеђивање покривености насеља 
интернетом, односно wирелесс интернетом, 
мобилном телефонијом); 2.1.12. Реконструкција 
и изОпштинања кључних објеката руралних 
подручја (управа, образовање, здравство, 
култура, сакрални објекти, споменичке 
вредности, спорт, итд). 

2.2. Унапређење 
институционалне 
инфраструктуре 

2.2.1. Јачање и интегрисање институционалне 
инфраструктуре за рурални развој;  2.2.2. Израда 
планско-урбанистичке документације за развој 
руралне инфраструктуре (урбанистички 
планови, студије изводљивости, техничка 
документација); 2.2.3. Израда пројектно-
техничке документације за развој руралне 
инфраструктуре; 2.2.4. Подршка формирању и 
промоција локалног партнерства за рурални 
развој и унапређење сарадње различитих 
интересних група, организација и асоцијација, 
ОЦД, едукативних институција и сектора 
привреде у функцији управљања развојем 
појединих руралних заједница;  2.2.5. Јачање 
капацитета појединих руралних средина;  2.2.6. 
Координација (обједињавање и сарадња) 
институција на пољу образовних активности 
ради планирања и подстицања запошљавања у 
руралним подручјима Општине Апатин.  2.2.7. 
Дефинисање и реализација минималног 
стандарда здравствених услуга у руралним 
срединама, укључујући стоматолошке и 
фармацеутске услуге, уз подршку повећаној 
мобилности здравствених услуга; 2.2.8. 
Унапређење доступности превентивних 
здравствених услуга кроз циљане акције 
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организованог позивања одраслог руралног 
становништва и средњошколаца на превентивне 
прегледе и обавезну имунизацију (укључујући и 
послеподневне термине, у складу са потребама 
и могућностима руралне популације); 2.2.9. 
Мотивација руралне популације на промену 
стила живота у корист здравља и одазивање на 
редовне контроле здравља; 2.2.10. Мотивација 
руралне популације младих на усвајање здравих 
стилова живота;  2.2.11. Сарадња са мас 
медијима и медијска промоција превентивних 
активности у руралним срединама; 2.2.12. 
Подршка неговању и потстицај развијању 
културних садржаја појединих насеља 
заснованих на оживљавању традиција и 
аутохтоних садржаја; 2.2.13. Промоција и 
подршка развијању економске  димензије 
културних садржаја; 2.2.14. Подршка развоју 
активности физичке културе и спортских 
активности, посебно за младе и децу. 2.2.15. 
Истраживање локалног, регионалног и 
националног тржишта за локалне производе и 
услуге, уз изградњу мреже логистичке подршке 
пласману и јачање капацитета за наступ. 
2.2.16.Унапређење туристичке инфраструктуре 
као предуслова и развоја туристичких 
дестинација и руралног туризма. 2.2.17. Израда 
посебног  програма социјалне заштите 
становника руралних подручја; 2.2.18. 
Унапређење бриге о старима у руралним 
срединама; 2.2.19. Унапређење  бриге о деци; 
2.2.20. Унпређење  бриге о здрављу жена. 

3.Обезбеђивање одрживог 
развоја пољопривреде и 
руралних подручја општине 
Апатин 

3.1. Побољшање 
демографске ситуације у 
руралним подручјима 
Општинаа Апатина 

3.1.1. Унапређење стандарда  и побољшање 
услова живота у руралним срединама 

3.2. Економска одрживост 3.2.1. Подршка развоју пољопривредних 
газдинстава и предузетништва, у складу са 
програмом за запошљавање и 
самозапошљавање у руралним срединама кроз 
наменске подстицаје; 3.2.2. Промоција, 
афирмација и подршка очувању и заштити 
аутентичних локалних производа;  3.2.3. 
Подршка развоју производње 
висококвалитетних производа (органска 
производња, интегрална производња); 3.2.4. 
Подршка заснивању и развоју органске 
пољопривредне производње и производње 
органске хране; 3.2.5. Подршка развоју малих и 
средњих предузећа и предузетничких 
активности у руралним  подручјима кроз 
интегралну подршку  и иновативно активирање 
постојећих ресурса и капацитета; 3.2.6. 
Подстицаји диверзификовању производних и 
услужних активности у руралним срединама. 
3.2.7. Потстицање иновативне пољопривреде 
(увођење нове технологије, набавку нове 
опреме, нов начин организовања или тржишног 
наступа) и руралног развоја; 3.2.8. Подршка 
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очувању система традиционалних локалних  
знања (стари занати,  рукотворине, техника 
сламе, аутентични производи, гастрономија, 
народна медицина, занимљиви обичаји); 3.2.9. 
Подршка развијању женског предузетништва у 
руралним срединама, посебно агробизниса, 
укључујући повећање  броја жена које воде 
газдинства; 3.2.10. Унапређење  прераде на 
фарми и изградња малих прерадних капацитета 
и комуналних сервисних центара за производњу 
висококвалитетних локалних производа у циљу 
додавања вредности на локалну примарну 
производњу; 3.2.11. Подршка социјалном 
предузетништву и запошљавању у цивилном 
сектору (кооперативе, задруге и удружења 
грађана са регистрованом привредном 
делатношћу); 3.2.12. Подршка развоју 
повртарства, баштованства, цвећарства у 
затвореном и отвореном простору 

3.3. Финансијска 
одрживост/ расположива 
средства 
 

3.3.1. Подршка кредитирању и инвестиционим 
улагањима у одрживо коришћење природних 
ресурса; 3.3.2. Помоћ ради  прибављања 
финансијске подршке путем кредитирања и 
бесповратних средстава; 3.3.3. Подршка 
активностима кроз формирање  и активирање 
фондова за финансијску подршку развоју 
пољопривреде и руралном развоју путем;  3.3.4. 
Суфинансирање развоја пољопривреде и 
руралног развоја. 

3.4. Социјална одрживост 
– основне вредности и 
дисперзија 

3.4.1. Унапређење стандарда живота становника 
руралних подручја; 3.4.2. Подршка порасту 
наталитета. 

3.5.  Еколошка одрживост 
– сачувати околину 
будућим генерацијама 

3.5.1. Унапређење система управљања  
отпадом, санације дивљих депонија, са израдом  
решења за подручја руралних насеља уз 
едуковање становништва. 3.5.2. Потстицање 
коришћења и третмана  биоразградивих 
материјала и разградње материјала; 3.5.3. 
Подршка реализацији програма еколошке 
заштите воде, ваздуха, земљишта, флоре, фауне 
и биодиверзитета. 
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Б.5. ТУРИЗАМ 
 Туристички субјекти и инфраструктура 
 Туристичке манифестације  
 Финансирање туризма  

Б.5.2. SWОТ матрица анализе 
Б.5.3. Приоритети, циљеви и секторске мере за развој туризма 
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Б.5. ТУРИЗАМ 
 
Општина Апатин припада туристичкој дестинацији „Горње Подунавље“ заједно са суседном општином Сомбор. Богата 
и разноврсна понуда дестинације омогућава да се домаћи и страни туристи упознају с мултинационалном културом, 
традицијом и изазовном локалном гастрономијом.  

Туристичка понуда у општини Апатин је изразито интересантна и стога јер река Дунав пружа велике могућности 
за развој еколошког, наутичког и риболовног туризма. Разуђена обала и некадашњи ток велике реке северно и јужно 
од Апатина прави су рај за пецароше. У апатинским шумама нуде се услови за одстрел крупне и ситне дивљачи. 
Разнолики птичји свет развио је посебну категорију туризма – посматрање птица, јер у околним шумама и мочварама 
живи 288 врста. Агенције и поједини угоститељски објекти нуде посебне аранжмане разгледања природних лепота и 
провода на Дунаву. У последње време све је више туристичких агенција и тура с програмима посматрања птица у 
околини Апатина, које окупљају велики број поклоника птичјег света, природе и фотографије. 
 
Табела 1: Туризам Апатина у односу на РС, региону АП Војводине и Западнобачком округу,у 2013. години 
Регион 
Област 
Општина 

Туристи Ноћења туриста Просечан број 
ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 
Србија 2192435  1270667  921768  6567460  4579067  1988393  3,6  2,2 
Војводина 347138  195281  151857  928606  928606  373829 2,8  2,5 
Западна 
Бачка 

16827  11039  5788  64176  48170  16006  4,4  2,8 

Апатин 7110  5385  1725  43658  37422  6236  6,9  3,6 
Кула 1263  694  569  3024  1223  1801  1,8  3,2 
Оџаци 251  55  196  776  138  638  2,5  3,3 
Сомбор 8203  4905  3298  16718  9387  7331  1,9  2,2 
Извор: РЗС, Београд 

 
Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења с бројем туриста. Пошто се туриста 

региструје усваком месту где борави, у случају промене места долази до његовог поновног исказивања, односно 
дуплирања. Стога је и просечан број ноћења туриста, израчунат на овај начин, мањи од стварног. Оно што је 
евидентно за општину Апатин је то да се број гостију повећава, попуњеност капацитета је солидна (у бањи 
„Јунаковић“ износи ~ 50%), што указује да се могу очекивати и бољи резултати рада и пословања. 

Прегледом статистичких податак о туристичком промету у РС у периоду јануар – април 2015. године, бањска 
места су учествовала са 14,5% у укупним доласцима туриста у Србију, односно са 21,3% у укупном броју ноћења 
туриста у Србији. Туристички промет у бањама Србије, изражен укупним бројем долазака туриста, у периоду јануар - 
мај 2015. порастао је за 7,6% у односу на исти период 2014. године, захваљујући порасту долазака страних туриста за 
36,8%. Укупан  број ноћења у бањама опао је за 7,9%, што је последица пада ноћења домаћих гостију за чак 11,3%, 
мада је пораст ноћења страних туриста износио 24,4%. 

Бања „Јунаковић“ је забележила укупан број долазака (2.438), односно пораст од 6,4% у истом периоду 2014. 
године, при чему је број долазака домаћих туриста (1.865) у благом порасту за 0,6%, али је порастао број долазака 
странаца (573) за 8,2%. 

 
Табела 2: Листа посећености бањских места у РС, јануар – мај  2015. 

 
Јануар – мај 2015. 

 

ДОЛАСЦИ 

Укупно Индекс Домаћи Индекс Страни Индекс 

Република Србија 894.630 113,8 514.078 114,7 380.552 112,6 
Бањска места 130.505 107,6 107.446 102,8 23.059 136,8 
Бања Јунаковић 1.695 115,07 1.421 113,32 274 125,11 

Извор: РЗС, Београд 
 

 
Јануар - мај  2015. 

НОЋЕЊА 
Укупно Индекс Домаћи Индекс Страни Индекс 

Република Србија 2.405.597 108,4 1.572.204 105,5 833.393 114,4 
Бањска места 513.144 92,1 447.553 88,7 65.591 124,4 
Бања Јунаковић 11.206 92,01 10.182 89,36 1.024 130,45 

 Извор: РЗС, Београд 
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Просечна дужина задржавања у бањама Србије у периоду јануар - мај 2015. године је 3,93 дана (за домаће 4,17; 

за стране 2,84 дана). У односу на просечне вредности Бања „Јунаковић“има вредности далеко веће од просечних у РС. 
 
Табела 3: Просечна дужина боравка у бањским местима (у данима) за Бању Јунаковић, јануар – мај  2015. 

Јануар – мај  2015. 
Просечна дужина боравка  у бањским местима (у данима) 

Укупно Домаћи Страни 
Бања Јунаковић 6,19 6,87 3,97 

Извор: РЗС, Београд 
 

Развој туризма на територији општине Апатин до сада се кретао у два правца – коришћење потенцијала Дунава и 
термалних извора. Повољан положај, историја и потенцијали подручја омогућавају бављење и другим облицима 
туризма. На територији општине евидентирано је културно историјско наслеђе које је тек делимично стављено у 
функцију туризма. Ово подручје су кроз историју насељавали многи народи – Келти, Готи, Словени, Немци, Мађари и 
свака култура је имала специфична обележја. У протеклом миленијуму овде су живели и други више или мање 
значајни народи. Највећи број данашњих становника су Срби, а затим следе Мађари, Хрвати, Немци и Роми који имају 
присутно етнолошко и културолошко наслеђе.  

У будућем периоду настојаће се и даље да се туристички производи овог подручја, скупови доживљаја, 
производа и услуга, још боље прилагоде захтевима динамичног тржишта, како би се што успешније позиционирали и 
тиме осигурали дугорочне користи за целу локалну заједницу. 

 
 

 Туристички субјекти и инфраструктура 
 
Природна богатства која су настајала уз Дунав, одлике традиције и културног наслеђа све више сврставају Апатин у 
занимљиву туристичку дестинацију специфичне понуде по којој је препознатљива у региону Војводине и држави.  

Јавни смештајни капацитети у општини Апатин су заступљени само у објектима Специјалне болнице  Бања 
„Јунаковић“ са капацитетом 135 соба са 270 лежајева. Бања се налази у непосредној близини града Апатина на ободу 
шуме, а са радом је почела 1983. године.  

Приватни смештајни капацитети: Према тренутно расположивој евиденцији, у Апатину је 18 физичких лица 
извршило категоризацију три куће (укупно осам соба), једног стана (једна соба) и 38 појединачних соба за издавање, 
са капацитетом од укупно 98 лежајева. Поред тога, регистровано је шест правних лица  типа чарда:  „Златна круна“ (на 
обали Дунава, са 10 соба, 21 лежајем и 100 седећих места),  Ловачка кућа „Месарске ливаде“ (шест соба, 11 лежајева), 
Пансион преноћиште „Вила Јелена“ (четири собе, осам лежајева), Пансион преноћиште „Вила Дуда“ (осам соба, 16 
лежајева), ДОО „Пагос“ (шест соба, 12 лежајева) и Грил клуб са преноћиштем „Краљевски врт“ (пет соба, десет 
лежајева 120 седећих места). 

Укупан број седећих места у прватним објектима за исхрану је 1.491. Објекти који пружају само услуге исхране 
су: Ресторан „Плава ружа“ (на Дунаву), Ресторан „Стари шаран“ (у непосредној близини Дунава), КТЦ Ресторан 
„Домаће кухиње“, Чарда „Харчаш“, УР „Чарда Вагони“, СУР грил „Буренце“, Ресторан домаће кухиње „Дунав“, 
Гостиона „Стари Космај“, Пивница „РИТЗ“, Пицерија „Нептун“, Грил „Дунавски бисери“, Ћевабџиница „Гроја“, Грил 
„Слатка тајна“, Кафе-пицерија „Замак“, Фишбургерија „Лавач“, Етно кућа „Дурак“. 

Институционалне туристичке ресурсе чине следеће установе и агенције:  
• Бања „Јунаковић“ Апатин (два запослена радника у маркетингу): Званичан сајт: www.banja-junakovic.rs 
• Туристичка организација општине Апатин (три запослена радника): Званичан сајт: http://www.apatin.org.rs 
•  Сви регистровани смештајни капацитети као и они у приватном смештају налазе се у приватном смештају и 

могу се погледати на званичном сајту. У издању То Апатин изашла је током 2013. квалитетна брошура „АПАТИН 
Туристички и гастрономски водич“ који даје преглед најзначајних одлика туризма и гастрономије у општини. 

• ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин“ (три запослена радника). https://www.facebook.com/JP-
Putni%C4%8Dko-pristani%C5%A1te-i-marina-Apatin-194480064054766/timeline 

• ЈП „Војводинашуме“, Шумска управа Апатин:  нуде део богате туристичке понуде коју чине чарде с 
паприкашима и тамбурашима, али и други ресторани у којима се нуде јела од дивљачи и други специјалитети. 
Званичан сајт: http://www.sgsombor.co.rs/sumarstvo/apatin.html 

Најзначајнија туристичка инфраструктура у општини Апатин изграђена је на потенцијалима термалне воде и на 
обали Дунава. 

• Комплекс Бање „Јунаковић“: За потребе термалне бање активирано је пет бунара са различитом изворишном 
температуром воде, која спада у ред високо  квалитетних термалних вода, сличних оним у Карловим Варима у Чешкој 
и Бањи Харкањ у Мађарској. Терапијске вредности ове воде се односе на лечење свих врста реуматизма, ортопедских 
и неуролошких обољења, гинеколошких обољења и проблема стерилитета. За рекреацију у овој бањи су на 

http://www.banja-junakovic.rs/
http://www.apatin.org.rs/
https://www.facebook.com/JP-Putni%C4%8Dko-pristani%C5%A1te-i-marina-Apatin-194480064054766/timeline
https://www.facebook.com/JP-Putni%C4%8Dko-pristani%C5%A1te-i-marina-Apatin-194480064054766/timeline
http://www.sgsombor.co.rs/sumarstvo/apatin.html
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располагању 10 спољних базена, 1 унутрашњи терапијски базен, тениски терени, савремена аутоматска куглана, 2 
сауне, 1 теретана, ресторан, аперитив бар, отворени грил ресторан. Капацитет Бање „Јунаковић“ за исхрану  је 450 
седећих места. У Бањи „Јунаковић“ запослено је око 140 радника (медицинско особље, угоститељски радници и 
администрација) улаже се максимум да сви гости буду задовољни пруженим услугама. Током 2008. године започела 
је изградња Wellness i SPA центра у непосредној близини бањских капацитета, који ће осим програма лепоте и 
масажа, располагати и са два полуотворена базена, аква парком, саунама и сл. Главни мотиви потражње wellness i SPA 
туристичких производа су: унапређење здравственог стања, смањење телесне тежине, последице старења, бола, 
нелагоде, стреса и сл. У свету је тражња за овим програмима константна. Споредни мотиви доласка у овакве 
дестинације су бициклизам, пешачење, играње голфа, игре на води и сл., уз успутно обилажење природних добара и 
културне баштине у непосредном окружењу. 

• Пристан за путничке бродове: На дунавској обали, у близини импозантног верског храма СПЦ „Сабор светих 
апостола“ и чарде Златна круна, изграђен је 2010. године савремени пристан за путничке бродове чија се висина 
прилагођава честим  сцилацијама водостаја Дунава. Пристан је дуг 50 м., а широк 4 м. Пристан има могућност да 
прими бродове дужине 135 м. Саграђен је за прихват великих путничких бродова из дунавске „беле“ флоте, али и 
великих јахти. У близини пристана налази се објекат Пограничне полиције и Царина. Имајући у виду да је Дунав 
недалеко од центра града, предвиђено је да пристан буде стартно место са ког се инострани туристи, који у 
дестинацију пристижу Дунавом, упућују у обилазик туристичких, културно-историјских и других знаменитости 
Апатина, Сомбора и околине. Непосредно по отварању пристана, упловили су и први путнички речни бродови – 
аустријски Моцарт и немачки Мали принц. Бродови за сада пристају спорадично али се очекује се да ће ТД Горње 
Подунавље са пристаном у Апатину ускоро бити незаобилазна и редовно посећена дестинација за европске и домаће 
бродаре. 

• Наутичка марина: „Наутичка капија Србије“ представља прву наутичку станицу на уласку у земљу и последња 
станица када се Дунавом узводно улази у суседну Мађарску. Једна од најмодернијих марина на целом току Дунава 
изграђена је у Апатину 2009. године. Међународна марина налази се на 1401. км Дунава, у дунавском рукавцу 
стотинак метара од главног тока реке. Марина располаже са 400 везова (120 за јахте, остали су за чамце и бродице)  и 
“сувим навозом” на површини од 2.500 м2. Сваки је снабдевен прикључком за струју, воду и осветљење. Капацитет 
марине: 8 студио-апартмана, продавница широке потрошње, наутички и пецарошки клуб (140 кабина за потребе 
пецароша, уређене просторије за спортске риболовце и рониоце, опремљен сервис за одржавање), јавна купатила 
(10), санитарни чвор и бензинска пумпа - мост и понтон за танковање пловила на води. Сви ти садржаји обезбедили су 
међународној марини знак „Три сидра“ што је равно хотелским објектима који носе знак „4 звездице“. Комфорни 
услови боравка у марини омогућавају наутичарима велике могућности за упознавање туристичких вредности 
дестинације. Марина се налази у непосредној близини Бродоградилишта “Апатин” и Пристана за путничке бродове. 
Посебна атракција је општински бродић Апатинка који по флексибилној програмској шеми плови Дунавом и 
рукавцем од 2012. године. Прима 20 путника, изграђен је у бродоградилишту у Сремској Митровици у оквиру ИПА 
пројекта прекограничне сарадње Хрватска-Србија „Традиција за будућност-рурални туризам преку границе”. У 
власништву је ЈП Марина „Апатин” и незаобилазан је део овдашње туристичке понуде. 

Најзначајније очуване знаменитости Апатина су следеће: Градска кућа  из 1909. године, Јеврејска синагога 
изграђена у стилу неоготске архитектуре по узору на Прашку, Црква Срца Исусовог, Црква узнесења Маријиног 
изграђена 1798. године у стилу дунавског барока, позната по Црној богородици (једној од три у свету) и живом дрвету 
испред објекта цркве којим је по предању крунисан Христ, Зграда Основне музичке школе „Стеван Христић“ из 1875. 
године и Храм СПЦ Сабор светих апостола, новије верско здање на обали Дунава.  

Спортско-рекреативни објекти и терени Апатина који су у понуди марине су: стадион ФК „Младост“, стаза за 
веслање на мирним водама Дунавца, бициклистичка стаза, трим стаза, затим отворени базени, тениски терени и 
савремена куглана у Бањи „Јунаковић“, спортске хале у Апатину, Сонти и Пригревици, и другу. У Бањи „Јунаковић“ 
налази се једна од најмодернијих куглана у Србији. Осмостазна куглана је монтажног типа и испуњава све стандарде 
светске куглашке федерације. На њој се могу организовати светска и европска првенства. Поред разних првенстава и 
мечева Прве српске куглашке лиге, одржавају се многобројни рекреативни сусрети. Апатин има куриозитет, Музеј 
спорта у ком је град је успео да на једном месту прикупи документе и експонате из богате спортске историје (пехари, 
медаље и дипломе фудбалера, кајакаша, боксера, кошаркаша, рукометаша и других спортских клубова).  

Међународна бициклистичка стаза ЕuroVelo 6 пролази и територијом општине Апатин у дужини од 35 км. Поред 
главне руте - вештачким насипом уз обалу Дунава, обухвата и локалне путеве, који су обележени ознакама за 
бициклистичку стазу и који воде до најинтресантнијих туристичких тачака у Апатину и околини. Стаза целом својом 
дужином пролази кроз најлепше делове општине са прелепом природом обале Дунава и живописних насеља кроз 
које пролази, као и различитих угоститељских, спортских и  смештајних објекта руралног туризма. 

Туристичко насеље „Вагони“ настали су шездесетих година прошлог века у интересантном дунавском заливу, на 
месту где је била окука између данашњег и некадашњег тока Дунава. Насеље је удаљено 7 км. од Апатина и с градом 
је повезано асфалтним путем који је се простире врхом одбрамбеног дунавског насипа. У њему се налази више од 
стотину викендица чији власници издају собе и чамце пецарошима и туристима жељним  нетакнуте природе и 
дунавских лепота. Постоје још три викенд насеља: „Стара пумпа”, „Змајевачка кучка” и „Куљани”. 
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Од потенцијалних смештајних капацитета у Апатину, један хотел је у изградњи у приватном власништву, чија је 
градња застала а планира се да по завршетку градње има 70 лежаја и категорију од 4 звездице.  

 
 Туристичке манифестације  

 
Најзначајније туристичке манифестације у општини Апатин су следеће: 

• Апатинске рибарске вечери: Одржавају се сваке године крајем јуна и почетком јула и трају 5-7 дана. Забавно 
туристичка манифестација, са гастрономским специјалитетима од рибе, која има за циљ да промовише туристичку 
понуду општине Апатин и ширег гравитационог подручја. Свечаности рибара одржавају се од прве половине 19. века. 
Чиниле су је свечано отварање и поворка, црквени обреди и весеља зачињена рибљим специјалитетима, пивом, 
вином и музиком. До Првог светског рата овде су се окупљали рибари из целе Бачке. Данашње рибарске свечаности 
су попримиле традиционални карактер. У таквом облику, с повременим модификацијама, одржавају се више од пола 
века и окупљају велики број туриста. Приређују се риболовачка такмичења, културни програми с неизбежним 
естрадним концертима и свечане вечере. Најатрактивнији догађај рибарских вечери је масовно кување рибљег 
паприкаша, у котлићима испод којих се ложи црвена врба. Врхунац тог догађаја је проглашење шампиона рибљег 
паприкаша. У 2014. години учињени су велики напори локалне самоуправе у промотивне и маркетиншке сврхе па је 
ова манифестација оцењена као изванредан туристички догађај , трећа по посећености у Србији. 

• Чика Савин котлић: Куп за шампионе у кувању традиционалног апатинског аласког рибљег паприкаша 
• Личка олимпијада: Традиционалне спортско - витешке игре, засноване на надметању, ривалству, испољавању 

снаге и вештине  у следећим дисциплинама: трка у врећама, ходање по брвну, вучење куке, скок у даљ из места, 
претезање штапа, скок у вис из места, пењање уз стожину, обарање руке, бацање камена с рамена и надвлачење 
конопа, а у организацији Скупштине Општине Апатин и Удружења личана „Никола Тесла“ Апатин. 

• Мајске свечаности Пригревица: Традиционалне свечаности са културно - забавним и спортским садржајима. 
• Грождебал Сонта: Привредно туристичка манифестација са забавним програмом која се организује поводом 

завршетка бербе грожда последњег викенда месеца септембра. 
• Шокачко вече у Сонти: Манифестација у организацији културно-просветне заједнице Хрвата "Шокадија" из 

Сонте, која се одржава у континуитету од 2002. године, сваке године крајем месеца новембра,  где се на овај начин 
ради на очувању и неговању културе и традиције Шокаца-Хрвата са подручја Сонте и осталих шокачких насеља у 
Бачкој и шире. 

• Петровдански сабор : Смотра народног стваралаштва, а организује се у оквиру Славе Завичајног удружења 
Срба из Босне и Херцеговине ''Петар Кочић''. 

• Дани новог хлеба Свилојево: Народна свечаност захваљивања Богу за род пшенице, хлеба и других производа 
и специјалитета од пшеничног брашна. 

• Ромска ноћ: Културно-уметничка ромска манифестација у организацији Скупштине Општине Апатин, Културног 
центра  Апатин и КУД Бели голуб из Ромског насеља Апатин. 

• Игре без граница Купусина: Спортско - забавна манифестација у склопу сеоског културног лета. 
 

 Финансирање туризма  
 
Стратегија развоја туризма РС, предвиђа даљу финансијску подршку са националног и регионалног нивоа. 
Министарство економије и регионалног развоја расписује у свакој календарској години, јавни конкурс за доделу 
субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма. Право на коришћење средстава са економске 
класификације 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама имају туристичке 
организације, дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва односно друге организације и институције 
чији је оснивач Влада РС или јединица локалне самоуправе, као и правна лица која управљају туристичким простором 
или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре за пројекте развоја туризма. 

Један од важних носиоца развоја општине Апатин и у даљем приоду биће туризам. С тога је посебна пажња 
Стартегијом посвећена финансирању свих приоритетних пројекта а пре свих пројеката за максимално искоришћење 
геосаобраћајног потенцијала и изграђене туристичке инфраструктуре. 

 
Б.5.2. SWОТ матрица анализе 
 

Снаге Слабости 

- Изграђена туристичка инфраструктур 
- Туристички потенцијали међународне реке 

реке Дунав-европски коридор  
- Повољан геостратешки положај 

- Недовољни смештајни капацитети 
- Незаинтересованост становништва 

заукључивање у развој туризма 
- Релативно скроман општински буџет 



104 
Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015 - 2020. године 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

- Заштићена природна добра 
- Развијен верски и ловни туризам 
- Развијена саобраћајна мрежа између насеља 
- Постојање туристичке инфраструктуре марине 

и путничког пристаништа 
- Постоји бања Јунаковић и зравствени Wеллнес 

туризам 
- Постојање ОЦД у области руралног туризма  
- Искуство у ИПА програмима ЕУ у области 

развоја руралног туризма 
- Богато културно и амбијентално наслеђе 
- Разноврсни  туристички садржаји 
- Добра комуникација са свим нивоима Власти 
- Амбициозно општинско руководство  
- Активан Одсек за ЛЕР Општинске управе и 

искуство у пројектима 
- Добра медијска покривеност 
- Активна општинске Туристичка организација  
- Постојање иницијатива локалних удружења и 

других актера у туризму 
- Заинтересованост становништва за укључивање 

у развој туризма 

- Слаба комуникација са 
управљачимазаштићених подручја 

- Недовољна сарадња са ОЦД у облаституризма 
- Недовољно образованих људи у 

облаституризма 
- Неискоришћено културно и амбијентално 

наслеђе 
- Нарушавање традиционалне архитектуре, 

непланске реконструкцијеи неодржавање 
вредних објеката 

- Релативно скроман општински буџет 
- Непостојање интегрисаног управљања и 

туристичком дестинацијом 
 

Шансе Претње 

- Постојање ЕУ фондова и донаторских грантова 
- Домаћи извори финансирања 
- Пораст туристичке тражње 
- Искуство у донаторским пројектима 
- Близина граница са ЕУ 
- Међународна сарадња и укључивање у 

партнерске пројекте 
- Примена стандарда ЕУ у развоју туризма 
- Ангажованост локалне самоуправе на развоју 

инфраструктуре 
- Сеоска средина погодна за развој руралног 

туризма 
- Нови трендови у тражњи туристичких садржаја 
- Повећање свести локалног становништва о 

очувању животне средине и могућностима 
бављена туризмом као значајној грани 
привреде 

- Нестабилна економска ситуација  
- Нестабилна политичка ситуација у држави 
- Неповољни економски услови у Европи и свету 
- Изостанак националне финансијске помоћи 
- Конкуренција са другим општинама у Србији за 

добијање средстава ЕУ 
- Одлазак/емиграција компетентних људи 
- успорен привредни развој,негативан утицај на  

куповну и инвестициону  моћ домаћег 
становништва 

- Изостанак страних  инвестиција 
 
 

 
 
Б.5.3. Приоритети, циљеви и секторске мере за развој туризма 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Унапређење туристичке 
понуде и маркетиншко-
продајне комуникације 

1.1. Повећање броја посета и 
ноћења домаћих и страних 
туриста 

1.1.1. Развој нових и унапређивање 
квалитета постојећих туристичких 
доживљаја, услуга и производа 
1.2.1. Развој конкурентности 
предузетништва у туризму 
1.1.3. Развој система јачања стандарда, 
подизања квалитета и категоризације у 
туризму 

1.2. Развој и подизање 
конкурентности дестинације 

1.2.1.Стварање бренда дестинације и 
управљање маркетиншко-продајним 
комуницирањем 
1.2.2. Развој управљања дестинацијом 
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ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

наслоњеног на умрежавање учесника, 
професионални менаџмент и 
коришћење нових технологија 

2. Развој инфраструктурних и 
инвестиционих услова развоја 
туризма и заштита животне 
средине 

2.1.  Успостављање услова за 
развој одрживог туризма у 
односу на економске, 
друштвене и еколошке услове и 
користи 
 

2.1.1. Активно управљање простором, 
валоризација локалних туристичких 
ресурса и очување културно-историјске 
баштине и стављање у функцију туризма 
2.1.2. Унапређење свих облика 
инфраструктуре потребних за развој 
туризма 
2.1.3.Унапређење заштите животне 
околине и бриге о природним 
ресурсима 

2.2. Унапређење услова за 
привлачење домаћих и страних 
инвестиција и суфинансирање 
пројеката   

2.2.1. Увођење финансијских 
инструмената за развој туризма 

 2.2.2.Подстицање приватних 
инвестиција и јавног финансирања у 
туризму 

3. Јачање људских ресурса за 
потребе развоја туризма 

3.1. Стварање и задржавање 
стручног и обученог кадра у 
туризму на подручју 
дестинације 

3.1.1. Подршка развоју образовања и 
обуке људских ресурса у туризму кроз 
јачање капацитета и модернизацију 
услова 

3.1.2. Јачање предузетничких 
компетенција и унапређење знања, 
вештина и ставова људских ресурса у 
туризму кроз развој и спровођење 
програма целоживотног образовања 

3.2. Стварање партнерства и 
унапређење међусекторске 
сарадње 

3.2.1. Стварање партнерстава и 
унапређење сарадње између 
туристичког сектора, тржишта рада, 
образовних институција и организација 
цивилног друштва 

3.3. Јачање свести локалног 
становништва о потенцијалима 
и потребама туризма 

3.3.1. Подизање свести и 
обавештености становништва о 
потенцијалима туризма 

4. Туристички развој руралних 
подручја 

4.1. Подстицање развоја малог 
и социјалног предузетништва, 
самозапошљавања и 
туристичке понуде у руралним 
подручјима 

4.1.1. Развој сеоског туризма и руралних 
туристичких услуга и производа 

4.1.2. Подстицање малог И социјалног 
предузетништва  и производње 
аутохтоних, традиционалних и 
еколошких производа 

4.2. Унапређење квалитете 
живота у руралним подручјима 

4.2.1. Повезивање и унапређење 
сарадње свих учесника развоја руралног 
туризма 
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Б.6. ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Васпитно образовни програм у општини Апатин изводи се у 1 (једној) предшколској установи, 8 (осам) основних 
школа, 1 (једној) основној музичкој школи и 3 (три) средње школе. 

 
 Предшколско васпитање 

 
Предшколска установа “Пчелица” Апатин:  Предшколско образовање изводи се у 28 група у 9 објеката ове 

установе у Апатину и насељеним местима општине. Установу  похађа око 690 деце узраста од 3,5 до 6,5 година у 
полудневном и целодневном боравку. У оквиру ове установе изводи се привремени предшколски програм обавезан 
за децу која по закону морају да упишу основну школу а који обухвата 245 деце. Настава се одржава на српском језику 
а у Купусини и Свилојеву и на мађарском језику. У насељу Рома у Апатину постоји издвојено одељење које похађа око 
45 малишана ромске националности. Изражена је потреба родитеља за смештај деце у јаслице због чега се у 
наредном периоду планира изградња јаслица у блоку 112 у Апатину. 

Предшколска  установа  “Пчелица”  Апатин је установа средње величине.  У  свом саставу има 9 објеката на 
територији целе општине,  5 у граду, укључујући објекат у Насељу Рома  и  4 у селима – Сонта, Пригревица, Свилојево 
и Купусина. Рад је организован кроз полудневни  боравак у трајању од 6 сати и целодневни боравак у трајању од 10 
сати. У установи се организовано изводи васпитно-образовни рад, који је приоритетна и основна делатност, затим 
исхрана, нега, превентивна здравствена и социјална заштита. Ове школске године у вртић је уписано 661 дете, у 29 
васпитних група. Запослено је 65 радника у сталном радном односу. То су васпитачи, медицинске сестре-васпитачи, 
административно особље, стручни сарадници, куварице и помоћно техничко особље. 

 У Апатину је, као и у свим другим општинама у нашој земљи, присутна тенденција негативног природног 
прираштаја и великих миграција младих људи према градовима и, у последње време посебно, према иностранству, у 
потрази за послом. Ове појаве увелико утичу на број деце која се уписују у вртић. Међутим, оно што је свакако 
позитивно у нашој средини је повећање броја млађе деце, односно потребе родитеља за упис у вртић  деце млађих 
узраста. Због тога је пун капацитет у објектима у граду, што на жалост, није случај у селима. Такође, већ низ година 
постоји потреба за смештајем деце јасленог узраста, за шта тренутно нема услова.  У плану је да се у наредном 
периоду изгради објекат  јаслица. 
 

 Школске установе 
 

ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин похађа 1292 ученика у 62 одељења. Школа располаже са  34 учионице, 17 
кабинета, једном великом и једном мањом фискултурном салом и више спољних спортских терена. Има и библиотеку 
која располаже са око 16000 књига, а користи се и спортска сала Спортског Савеза општине Апатин у непосредној 
близини школе. У школи је запослено 129 радника од чега њих 84 чини наставно особље. У школи се предаје 
веронаука односно грађанско васпитање као изборни предмет, а заступљене су и спортске секције. Школа је увела 
продужени  боравак који похађа 70 ђака. 

У школама у Апатину и Сонти деца Роми, њих укупно око 250 из аутохтоних насеља Рома, пре свега у Апатину и 
Сонти, укључена су у процес инклузије тиме што похађају мешовита одељења. 

ОШ “Младост” Пригревица има 269 ученика у 13 одељења и изводи у 2 кабинета, 10 специјализованих и  4 
учионице општег карактера. Школа располаже неопходним наставним средствима, коју изводи 19 извршилаца и 
наставног особља. Наставна средства захтевају осавремењавање услед употребе и застарелости. Располаже школском 
библиотеком са 6000 књига које задовољавају потребе ученика и наставног особља из области науке, технике и 
уметности. У склопу школе изграђена је савремена спортска хала поред реновиране спортске сале за потребе 
ученика, ту су и отворени спортски терени као и ђачка кухиња са трепезаријом. Основна школа “Младост“ почиње са 
радом одмах по колонизацији 1945. и бројала је око 1200 ученика. Нова школска зграда направљена је 1983. године, 
а 2006. године уз школску зграду изграђена је и спортска хала. 
Школу тренутно похађа 270 ученика, са сталном тенденцијом опадања броја ђака. Запослено је 43 радника, и то 26 
наставника и 17 ненаставног и помоћног особља 

ОШ “ Иван Горан Ковачић” Сонта похађа 297 ђака у 16 одељења у две смене, коју изводи 28 извршилаца 
наставног особља. Материјално – техничка опремљеност школе је на задовољавајућем нивоу осим спољних 
спортских терена. Школа располаже са 5 кабинета, 10 учионица опште намене, 2 радионице, информатички кабинет 
са 30 места за ученике и контролним рачунаром за наставника, просторију за продужени боравак (за 1. и 2. разред). У 
сколпу школе је изграђена спортска хала са око 1300 м2, корисног простора коју поред ученика школе користе и 
спортски клубови овог места. 

ОШ “Јожеф Атила” Купусина има 131 ученика, 115 мађарске и 16 ђака српске националности. Наставу на 
мађарском и српском језику изводе 23 извршиоца. У школи постоји продужени боравак са 22 ученика. Школа има 
веома бројну и активну музичку секцију чему погодује и издвојено одељење музичке школе Стеван Христић Апатин у 
Купусини, као и школску библиотеку од 10125 књига. Настава се изводи у 8 учионица, 1 кабинету, 1 радионици. Поред 
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постојеће спортске сале уз отворени спортски терен, у  току је изградња савремене спортске сале вишенаменског 
карактера. 

ОШ “Киш Ференц” Свилојево саграђена  је 1902.године. Просторно школа задовољава  потребе, али не и 
нормативе за извођење наставе, јер нема савремену фискултурну салу. Зграда се редовно одржава. Наставу изводи 
26 наставника. Школа располаже са 9 учионица, 1 кабинатом опремљеним за изучавање страних језика са 
савременом интерактивном таблом. Школа има библиотеку, кухињу, спортске терене за рукомет, одбојку коју 
користе и млади из села. Школу похађа 72 ученика српске националности распоређених у 4 комбинована одељења и 
23 мађарске националности распоређене у 4 одељења. 

У Апатину, већ 67 година постоји ОМШ “Стеван Христић” са око 150 ученика са издвојеним одељењем у 
Купусини. Школа нуди образовање на 7 музичких инструмената: клавир, хармоника, клавир, гитара, флаута, кларинет, 
саксафон и труба. Ради у релативно добрим просторним условима са добрим стручним кадром  и наставним 
средствима и може се похвалити бројним наградама оствареним на различитим такмичењима, добром сарадњом са 
родитељима и локалном заједницом. Као непосредна потреба развијене трговине занатства и индустрије у Апатину је 
још 1875.године настала грађанска школа. Као највиша образовна установа у Апатину која је постигла изузетне 
просветне резултате и била снажна подршка развијеном занатском сектору у Апатину, све до 1944.године када 
престаје са радом. Наша школа постоји већ 67 година и налази се у малом, али не и неразвијеном градићу који може 
да подржи једну такву школу као што је наша. Сомбор као град, који има средњу музичку школу, може да буде 
подстицајни фактор у опредељивању родитеља да њихова деца буду уписана код нас у основну музичку школу, јер 
могу да наставе своје музичко образовање у граду који није тако далеко (15км), што битно утиче на финансирање 
школовања. 

Средњошколска установа Техничка школа са домом ученика Апатин основана је 1945.године као 
индустријско–занатска школа. Каснијом реорганизацијом школа је трансформисана у машинско – пољопривредну 
школу. Године 1960 основана је машинскотехничка школа “Божидар Масларић”, а 1967. године, заједно са школом 
ученика у привреди интегрисана у новоформирани машинско  -школски центар “ Божидар Масларић” Апатин. 
Реформом образовања 1977. године  школа је трансформисана у центар за стручно оспособљавање радника металске 
и бродограђевинске струке који јер образовао: машинске техничаре,  техничаре моторних возила, машинске 
техничаре за компјутеско конструисање, затим аутомеханичаре, аутолимаре механичаре радних машина у 
пољопривреди, прехрамбеној индустрији, бродомонтере. Отворена су и два нова угоститељска смера : конобар и 
кувар. Данас школа има 214 ученика распоређених у 12 одељења са следећим образовним профилима; машинсто и 
обрада метала, саобраћај, трговина и угоститељство и туризам. Наставу изводи укупно 34 наставника, при чему 
његова стручна оспособљеност износи 91%. Школа је врло добро опремљена материјално техничким средствима 
(рецимо са 56 рачунара,5 видео бима, 3 фотокопира, 2 скенера, 7 штампача). Настава се изводи у 18 учионица, 3 
кабинета, 1 школској радионици као посебном објекту. Школа располаже са  пространом фискултурном салом и 
отвореним спортским теренима, те домом ученика, капацитета 120 места. Школа настоји да прошири асортиман 
производних делатости за коју би била организована теоријска и практична настава у области кожарства и 
обућарства. Техничка школа са домом ученика настала је из Индустријско - занатске школе основане 1945. године. Од 
тада па до данас школа је образовала ученике у различитим подручјима рада, од металског, бродограђевинског, 
машинства, текстлног до угоститељства. Данас се ученици у школи образује у 3. и 4. степену машинства, 4. степену 
саобраћаја и 3. степену угоститељства. Школа је добрим делом опремљена савременим наставним средствима, а 
постоје и одговарајући специјализтовани кабинети за рачунарство и информатику. У оквиру школе је и Дом ученика 
са капацитетом од 120 места, спортска хала, а у дворишту школе изграђени су спортски терени за фудбал, кошарку, 
одбојку и тенис. 

Гимназију “Никола Тесла” Апатин која је основана 1962.године као образовна средња школа са друштвено – 
језичким и природно – математичким смером. Од свог почетка наставно образовни процес се одвијао у делу зграде 
основне школе “Моша Пијаде” у Апатину. Изградњом модерног и функционалног школског објекта  1971.године 
створени су услови за квалитетно извођење и праћење наставе, извођење бројних ваннаставних активности. 
Реформом образовног система први разреди се издвајају у заједничку средњу школу, а гимназија се транформише у 
Центар за стручно оспособљавање радника грађевинске струке “Никола Тесла”. У складу са законом о средњем 
образовању 1990.године образује се нова Гимназија “Никола Тесла” која обавља васпитно – образовну делатност у 
оквиру средњег образовања за стицање општег образовања из области природних и друштвених наука који 
одговарају ИВ степену стручног образовања. Данас ову школу похађа 206 ученика у 10 одељења. Наставу изводи 27 
извршилаца од укупно 38 запослених у овом колективу, у једној смени у савременом објекту. Настава задовољава 
наставне нормативе, али с обзиром на старост и употребу захтевају обнављање и осавремењавање. У склопу објекта 
се налази спортска сала, отворени  спортски терени, библиотека и медиотека, просторни хол и уређени дворишни 
простор. 

Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа Апатин школа има 145 ученика расопеђених у 10 
одељења. Образована да школује образовне профиле из подручја геодезије и грађевинарства, шумарства, финалне 
обраде дрвета и пејзажне архитектуре. Савремену наставу изводи наставно особље које чини 28 наставника од 
укупно 42 запослених. Школа располаже савременом радионицом за обуку из области финалне обраде производа од 
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дрвета.  Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа је школа (у даљем тексту гађевинска школа) која 
образује кадрове из подручја рад Шумарство и обрада дрвета и Грађевинарство. Школа има 146 ученика распређених 
у 10 одељења.Школа ради у две смене које се смењују на недељу дана. Објекат школе је непосредно уз центар града. 
Укупан школски простор износи 11668 м2. Површина школског објекта је 3076 м2, а чини га 11 учионица, 6 кабинета, 6 
припремних просторија за професоре, једна библиотека са читаоницом, фискултурна сала са припремом за 
професора, две свлачионице са тишевима за ученике, медиатека, зборница, канцеларија за директора, правника-
секретара, стручног сарадника, рачуноводство, школска кухиња, архива, просторија за помоћно техничко особље, 
котларница, санитарни чворови. У кругу школе се налази приземни објекат са 150 м2 , на који се наслања стакленик, 
који служи као радионичарски простор за обуку ученика пејзажне архитектуре. У продужетку овог објекта је расадник. 
Школа има и радионицу (приземље и поткровље) са 300 м2 радионичарског простора за обуку ученика подручја рада 
обрада дрвета. У кругу школе смештени су спортски терени: рукометно, кошаркашко, тениско и одбојкашко 
игралиште, скакалиште у вис и даљ, бацалиште за куглу. Школско двориште је и својеврсна галерија на отвореном где 
се поред бисте Николе Тесле налази и неколико скулптура. Преостали део школског дворишта су зелене површине. 
Грађевинска школа образује ученике у два подручја рада: шумарство и обрада дрвета за занимања: техничар за 
пејзажну архитектуру и техничар за обликовање намештаја и ентеријера - оглед  и грађевинарство: гарђевински 
техничар за високоградњу. Сви образовни профили су четвртог степена. 

На жалост, све три средње школе годинама се суочавају са најозбиљнијим проблемом смањења броја ученика. 
У склопу постојећег образовног система у општини посебно место заузима Установа за стручно оспособљавање 

одраслих, настала од бившег Радничог Универзитета. Установа је у условима приватизације  успела да опстане и нађе 
своје место. Постигнути су запажени резултати у погледу организовања и спровођења обуке из области заштите на 
раду, против пожарне заштите и испуњавња санитарно техничког минимума у трговини, угоститељству и производњи 
хране. 

 
Табела 1: Упоредни приказ удела становника са завршеном средњом, вишом и виском школом 

Категорија 

 
Општина Апатин 

 

 
Република Србија 

2002. 2011. 2002. 2011. 
Укупно становништво старије од 15 год. 28.070 25.086 6.321.231 6.161.584 
Становништво са средњом школом 12.609 13.048 2.596.348 3.015.092 
Становништво са вишом школом 1.033 1.004 285.056 348.335 
Становништво са виском школом 909 1.386 411.944 652.234 
% становништва са средњом школом 44,92% 52,01% 41,07% 48,93% 
% становништва са вишом школом 3,68% 4,01% 4,51% 5,65% 
% становништва са високом школом 3,24% 5,52% 6,52% 10,59% 
Извор: РЗС, „Локални акциони план за младе 2015-2020“ 
 

Коментар: Када је у питању образовни ниво становништва, Апатин има већи удео становништва са средњом 
стручном спремом а мањи са вишом и високом стручном спремом у односу на Србију. Истовремено, значајно је 
напоменути да је број становника са средњом а нарочито са високом школом порастао између два пописа. Највећи 
раст бележи се у категорији високо образованих, са 909 на 1.386 високо образованих становника, односно а 3,24% на 
5,52%. 
 
Б.6.1. SWOT матрица анализе 
 

Снаге Слабости 

- добар обухват деце (100% деце пред полазак у 
школу и око 70% деце млађег узраста); 

- добри  условиза рад, као и опремљеност  
објеката установе; 

- стручан наставни кадар 
- Сарадња са другим институцијама 
- повећана активност увођењем огледа (мањи број 

ученика у одељењу) 
- Побољшана безбедност-уведен школски 

полицајац 
- Ангажовање спољашњих сарадника 
- Продужени боравак деце 

- недостатак јаслица и немогућност обухвата деце 
јасленог узраста; 

- велики број деце у појединим васпитним 
групама у Апатину; 

- мали број деце у објектима у селима; 
- све мањи број ученика  у школи  
- недовољна је мотивација ученика за учење 
- недовољна финансијска и материјална подршка  
- немотивација наставника 
- недовољна материјално-техничка опремљеност 

учионица и кабинета 
- Непостојање профила за туризам 
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 - наставници не поролазе адекватне програме 
сталног стручног усавршавања 

- Неедукован кадар за примену модерних 
технологија 

- Недовољна рзноврсност ваннаставних 
активности (секција) 

- Велики број ученика Рома изостаје са наставе 
- Недовољно учешће родитеља у раду школе 

Шансе Претње 

- могућност обезбеђења средстава  за изградњу 
јаслица и других обејката из месног 
самодоприноса, ЕУ фондови и слично; 

- Укључивање у пројекте  Европске уније и других 
фондова и организација 

- тенденција повећања захтева родитеља за 
смештај деце у целодневни  боравак; 

- почетак рада нових фабрика у граду и општини  
ће повећати потребу радно ангажованих 
родитеља  за смештајем деце у ПУ; 

- проширење наших услуга , односно програма, 
излазећи у сусрет потребама породице и деце; 

- Стварање регионалног центра за образовање 
ученика у 3. степену у подручју рада машинства 

- постојање услова за јачање сарадње са 
социјалним партнерима 

- постојање услова за обављање квалитетне радне 
праксе 

- Комуникација са маргинализованим породицама 
- Проширење система камера 
- Професионална оријентација ученика 
- Едукација ученика у циљу повећања њихове 

безбедности у саобраћају 
- Сарадња са НВО 

 

- негативан природни прираштај у општини 
- тенденција опадања броја деце, посебно у 

селима; 
- миграција становништва  репродуктивне доби 

према градовима и иностранству 
- Стално приусутна тенденција смањења броја 

ученика 
- лоша финансијска ситуација у просвети 
- гашење образовних профила 
- неадекватна струковна структура услед одласка 

квалиетног кадра због  
- лоша економска ситуација 
- Услови и безбедност ученика путника 
- Неадекватан ставни план и програм 

 

 
 
Б.6.2. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење  области образовања 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Оснаживање образовних 
установа  

1.1. Унапређење образовног 
система и усклађивање 
образовних профила с потребама 
тржишта рада 

 
 

1.1.1. Развој и увођење нових 
програма и практичне наставе 
усклађених с потребама тржишта 
рада 

1.1.2. Развој система 
целоживотног образовања 

2. Унапређивање и развој 
квалитета и доступности 
образовања у општини Апатин 

2.1. Подизање нивоа васпитања 
и образовања, проширивање 
образовања и васпитања 

 
 

2.1.1. Унапређење и 
модернизација образовног 
система и квалитете рада у 
образовању 

2.1.2. Подстицање доступности 
образовања за све становнике 
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ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

2.2. Изградња нових, адаптирање 
старих објеката и побољшање 
услова рада и образовања 

 

2.2.1. Унапређење наставне и 
ненаставне инфраструктуре и 
безбедности ученика 

3. Стратешко умрежавање 
учесника у области развоја 
образовања 

3.1. Потицање сарадње и развој 
институционалних и људских 
капацитета и ресурса 

 
 
 

3.1.1. Јачање партнерства и 
повезивање образовних 
установа, јавног и приватног 
сектора, те цивилног друштва са 
циљем развоја образовања 
 
3.1.2. Јачање институционалних 
капацитета и капацитета људских 
ресурса за планирање, 
организовање, вођење и 
спровођење пројеката развоја 
образовања 
 

3.2. Пружање подршке 
организацијама цивилног 
друштва у спровођењу 
иницијатива у развоју 
образовања 

3.2.1. Јачање капацитета 
организација цивилног друштва 
који делују уобластима 
образовања и целоживотног 
учења 
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Б.7.  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СТАНОВНИШТВА 
 

Надлежна институција за остваривање права и услуга у области социјалне заштите из надлежности општине 
Апатин је Центар за социјални рад општине Апатин. Центар за социјални рад је правни следбеник СИЗ-а за социјалну 
заштиту општине Апатин, основан је 1990. године (Одлука бр: 06-200/90-06 од 21. фебруара 1990. године), његов 
оснивач је Скупштина општине Апатин.  

„Одлука о социјалној заштити Општине Апатин“ (Сл. лист Општине Апатин број 2/12. од 20.04.2012.) регулише 
локалну социјалну и породично-правну заштиту. Центар за социјални рад открива и прати социјалне потребе и 
проблеме грађана, предлаже и предузима мере у решавању истих и прати њихово извршење, организује и спроводи 
одговарајуће облике социјалне и породично-правне заштите и директно врши поверене услуге социјалне заштите и 
социјалног рада. Центар развија, унапређује и спроводи превентивне активности које доприносе спречавању и 
сузбијању социјалних проблема, пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске 
услуге и стручну помоћ корисницима, подстиче, организује и координира професионални, добровољни и 
хуманитарни рад, води евиденцију и документацију у складу са законом и другим подзаконским актима, на нивоу 
локалне заједнице учествује на пословима планирања и развоју социјалне заштите и директно пружа поверене услуге 
социјалне заштите, а обавља и друге послове утврђене Законом и подзаконским актима. 

У Центру за социјални рад на дан, 31.12.2014.године било је запослено 45 радника, од чега 37 на неодређено 
време и 8 радника на одређено време. Рад 12 радника финансира се из буџета Републике Србије, а остатак, рад 33 
радника финансира се средствима локалне самоуправе. У периоду од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године на 
евиденцији Центра за социјални рад било је укупно 4573 корисника, односно 15,81% од укупног броја становника 
општине. У односу на претходну извештајну годину бележимо пораст укупног броја корисника за 189 лица. Дугорочно 
гледано, приметан је пораст броја корисника услуга Центра из године у годину. 

 
Табела 1: Структура малолетних корисника по категоријама 

Корисничке групе Број деце 

Деца под старатељством 37 
Деца жртве насиља и занемаривања 16 
Деца са проблемима у понашању 64 
Деца чији се родитељи споре око начина вршења 
родитељског права 94 

Социо-материјално угрожена деца 985 
Деца ОСИ 39 
Деца жтрве трговине људима 0 
Деца страни држављани без пратње 0 
Деца повратници/из реадмисија 0 
Остала деца 30 

 
Табела 2: Структура пунолетних корисника по категоријама 

Корисничке групе Млади Одрасли Старији 
(65-79) 

Старији 
(80 и 

више) 
УКУПНО 

Жртве насиља, занемарене особе и у ризику од 
занемаривања 4 26 1 1 32 

Особе са инвалидитетом 23 137 12 2 174 
Особа са друштвено неприхватљивим 
понашањем 47 28 5 0 80 

Особа са поремећеним породичним односима 20 155 4 3 182 
Особе које имају потребе за домским смештајем 
и другим услугама социјалне заштите у локалној 
заједници 

25 140 174 173 512 

Материјално угрожене особе 411 2098 96 20 2625 

Страни држављани и лица без држављанства у 
потреби за социјалном заштитом 0 0 0 0 0 

Жртве трговине људима 0 0 0 0 0 

Остали  16 27 1 0 44 
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У периоду од протеклих пет година бележи се пораст броја породица које су социјално угрожене, жртава 
насиља, деце под старатељством и особа са инвалидитетом. Идентификоване су 4 категорије посебно осетљивих  
корисника према  којима ће се у наредном периоду интензивирати мере социјалне заштите : 

- деца под старатељством; 
- особе са инвалидитетом, посебно деца и млади; 
- старе и болесне особе; 
- жртве насиља. 

 
Б.7.1. SWОТ матрица анализе тематске области социјалне заштите у општини  
 

Снаге Слабости 

- Постојање  дневног боравка за децу и омладину са 
инвалидитетом 

- Постојање службе геронтодомаћица за помоћ у 
кући за старе особе 

- Постојање социјалног становања у заштићеним 
условима 

- Постојање мобилног тима за превенцију 
породичног насиља 

- Мултисекторска сарадња на решавању проблема 
социјалне заштите у заједници 

- Постоји Стратегија развоја социјалне заштите 
општине Апатин 2008-2013 која је усклађена са 
националном стратегијом и искуство у реализацији 

- Људски ресурси – едукован кадар, мотивисани 
запослени 

- Задовољни корисници 
- Сарадња са НВО 
- Подршка локалне самоуправе  

 

- Недостатак простора 
- Ограничена могућност развоја због јасно 

дефинисаних надлежности 
- Одлазак младих у веће градове 
- Старење становништва 

 
 

Шансе Претње 

- Унапређење квалитета рада 
- Обезбеђење услова за рад  саветовалишта за брак 

и породицу 
- Развој нових услуга социјалне заштите 
- Пројектне активности 
- Унапређење капацитета НВО за пружање 

алтернативних услуга у области социјалне заштите 
 

- Повећање броја корисника социјалне заштите 
- Неповољна демографска кретања – смањење 

броја младих и повећање броја старих  
- Законска немогућност запошљавања стручних 

радника у социјалној заштити 
- Економско сиромашење становништва 

 

 
 
Б.7.2. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење социјалне заштите у општини  
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Јачање и афирмација 
локалних капацитета за 
пружање услуга социјалне 
заштите 

1.1.Унапређење финансирања 
радних тела, програма, 
садржаја, пројеката и других 
активности везаних за 
социјалну заштиту  
 
 

1.1.1.Обезбеђивање  финансијских  средстава 
у буџету општине  Апатин за спровођење 
мера, циљева и задатака  предвиђених 
Акционим плановима за развој социјалне 
заштите за период 2014-2020. као и за 
сопствено учешће локалне самоуправе 
приликом аплицирања код иностраних 
фондова  
1.1.2.Оснивање  нових  клубова, секција, 
радних  група, тимова и сл. везаних за рад у 
области социјалне заштите 
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ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1.2.Развој људских ресурса у 
подручју социјалне заштите и 
yнапређење промоције 
активности и програма 
социјалне заштите  
 

1.2.1.Едукација људских ресурса који раде на 
унапређењу социјалне заштите у општини 
Апатин кроз стручне обуке, сертификације, 
лиценцирања и обуку за писање пројеката 
1.2.2.Обезбеђивање видљивости и промоције 
свих приоритета, мера и ресурса који се баве 
социјалном заштитом те организовање 
садржаја са циљем образовања локалног 
становништва о значају афирмације социјалне 
заштите 

3. Развијање и имплементација 
нових и квалитетнијих услуга,  
савремених метода и примера 
добре праксе 

3.1.Унапређење 
инфраструктуре објеката у 
којима се одвијају активности 
из области социјалне заштите  
 

3.1.1. Обезбеђавање услова за отварање 
нових институција социјалне заштите као и за 
обнову и опремање локалних објеката у 
којима се сада спроводе програми и усуге 
социјалне заштите 

3.2.Подршка развоју 
невладиних организација које 
би пружале алтернативне 
социјалне услуге грађанима 

3.2.1. Унапредити положај невладиних 
удружења и организација у области 
социјалних услуга на територији општине 
Апатин, потребе за континуираним 
информисањем и едукацијама 

3.2. Подизање квалитета 
услугаиз подручја везаних за 
социјалнy заштиту  
 
 

3.2.1. Примена примера добре праксе и 
имплементација савремених метода 
приликом спровођења мера и циљева ради 
унапређења социјалне заштите 
3.2.2. Израда  стратешких докумената и 
акционих планова за  унапређење социјалне 
заштите у општини Апатин за период 2015-
2020. 
3.2.3. Имплементација  нових садржаја, услуга, 
мера и активности код постојећих и 
потенцијалних ресурса који ће омогућити 
учешће циљним групама социјалне заштите у 
активности и догађаје на свим нивоима  
3.2.4.Успостављање систематског праћења 
потреба грађана и задовољства корисника 
услуга социјалне заштите 
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Б.8. ЗДРАВСТВО 
 
Здравље је стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања а не само одсуство болести или 
неспособности. Свеобухватно разумевање и подстицање здравља младих зато наглашава нераскидиву везу између 
индивидуалног начина живота и здравља, али и улагања у детерминанте здравља и предуслове за здравље 
којиобухватају одговарајуће друштвене и економске услове, физичко окружење и стабилни еко-систем. 
 

 Примарна здравствена заштита 
 

Дом здравља „Апатин“ је установа која пружа здравствене услуге примарне здравствене заштите становништву  
општине  Апатин, у којој су корисници и њихови здравствени проблеми центар рада стручног кадра,  а превенција  и  
рано откривање болести су здравствене услуге које се континуирано унапређују. 
 
Табела 1:  Број становника на једног лекара у предходном периоду 
Год. Укупно 

становн
иштво 

   Укупан 
број 
лекара 

 Број 
становника 
по лекару 

Апатин АПВ РС Апатин АПВ РС Апатин АПВ РС 
2008. 30.484 1.979.389 7.350.222 42 4.735 20.668 756 418 356 
2009. 30.187 1.968.356 7.320.807 42 4.804 20.825 719 410 352 
2010. 29.864 1.957.585 7.291.436 42 4.832 21.103 711 405 346 
2011. 28.929 1.931.809 7.186.862 41 4.859 21.067 706 398 341 

Извор :  РЗС „Општине и региони у Републици Србији 2014“, „Локални акциони план за младе општине Апатин 2015-2020“ 
 

У склопу Дома здравља „Апатин“ налазе се две здравствене станице у селима Пригревица и Сонта и две 
здравствене амбуланте у селима Купусина и Свилојево. На дан 31.12.2014. године било је укупно 184 запослених. Од 
овог броја 10 је запослено на одређено време,  41 доктор а од тога 6 стоматолога. У делу хитне медицинске помоћи 
организован је рад 5 тимова. Тим ХМП сачињавају лекар, 2 медицинске сестре и возач санитета. ХМП и даље пружа 
услуге у свим насељеним местима општине Апатин. 

Дом здравља „Апатин“ је имао до сада и неколико успешно реализованих пројекта  Министарства  здравља  и  
Републичког  фонда  за здравствено осигурање. Међу њима се истичу пројекти ДИЛС: „Повећање доступности 
здарвствене заштите Ромима у Апатину“ (2012.године), „Набавка хардвера и имплементација софтвера 
(2012/13.године), Инвестициони грант за набавку опреме (2013.године) и „Унапређење здарвља на примарном нивоу 
за пољопривредникеи незапослене у Апатину - Здраво срце“ (2014.године). 

У структури морбидитета  навеће је оптерећење масовним незаразним болестима које су у сталном порасту. 
Становништво је старо и као такво веома је подложно обољевању од хроничних болести. Такође, уочено је и 
померање страросне границе обољевања ка све млађој популацији. Масовне незаразне болести, посебно гојазност, 
хипертензија и дијабетес мелитус, све чешће се откривају и у дечијем узрасту. Број оболелих је сваке године све већи 
и веома често се дешава да се болест открива у одмаклој фази, када су компликације већ наступиле, када лечење 
постаје компликовано и скупо, а прогноза неизвесна. 

 
 Дом за старе и пензионере „Апатин“ 

 
Дом за старе и пензионере „Апатин“ је установа социјалне заштите за домски смештај која обезбеђује корисницима 
становање и задовољавање основних животних потреба као и здраствену заштиту. Капацитет ове уставове је  185 
корисника. Попуњеност капацитета Установе се креће око 85%. Приметеан је пораст капацитета у односу на 
претходне године. Укупан број запослених лица на неодређено време је 65. За више видети http://www.domapatin.rs/ 
 

 Специјална болница Бања „Јунаковић“  
 

Бања „Јунаковић“ је здравствена установа под надлежношћу Владе АПВ. Лоцирана на ободу истоимене Парк шуме, 
удаљена је од Апатина 4,5км. Лековите воде бање потичу са 700 м. дубине и достижу температуре од 50°C. По свом 
квалитету спадају у исти ред као и у Карловим Варима, Харкању и Липику. Медицинске терапије обухватају лечење 
свих врста реуматизма, ортопедских и неуролошких обољења, гинеколошких обољења код жена и стерилитета. 
Поред комплекса од 10 отворених базена, 4 тениска терена, терена за мали фудбал, кошарку и beach volley, у бањи се 
налазе и затворени (терапијски) базен, 2 финске сауне и теретана, а гости могу да се опусте и подводном или ручном 
масажом (анти – целулит, релаx, мед и чоколада, рефлексомасажа стопала). http://banja-junakovic.rs/ 

http://www.domapatin.rs/
http://banja-junakovic.rs/
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Б.8.1. SWОТ  матрица анализе 
 

Снаге Слабости 

- континуирана едукација кадра 
- доступност здравствене заштите кроз развијену 

мрежу здравствених станица 
- адекватни простори за пружање здравствених 

услуга 
- коришћење савремених медицинских технологија 
- увођење информационог система и е-картона 
- у процесу акредитације 
- 7.подршка локалне самоуправе 
- сарадња са другим заинтересованим странама, као 

и струковним удружењима 
- конкурентност цена стоматологије и медицине 

рада 

- неравнотежа између броја стручног кадра 
установе и процењеног у односу на потребе 
становништва 

- немотивисаност запослених 
- старост запосленог кадра 
- дотрајалост возног парка и недостатак 

санитетских возила 
- недостатак финансијских средстава 
- наслеђена дуговања 

Шансе Претње 

- добра сарадња са локалним медијима 
- учешће у пројектима Министарства здравља 
- демографска  структура  становништва (старачка 

домаћинства) 
- мултиетничка заједница / ромска популација 
- добар географски положај 
- пружање  континуиране  едукације здравственим  

радницима  других  здравствених  
Установа 
 
Могућности + снаге 

- Развој превентивних здравствених услуга из свих 
области. 

- Развој партнерских односа за бригу и унапређење 
здравља становника општине Апатин са посебним 
освртом на доношење и усвајање Стратегије јавног 
здравља општине Апатин 

- Акредитација установе у целости. 
- Континуираном едукацијом изаћи на тржиште. 

 
Могућности + слабости 

- Развој ресурса Дома здравља Апатин. 
- Пријем у радни однос здравствених радника. 
- Аплицирање на конкурсе Министарства здравља и 

других органа. 
- Инвестирање у савремену медицинску опрему и 

санитетскавозила. 
- Финансијска помоћ локалне самоуправе. 

 

- законска регулатива која смањује број 
запослених 

- конкуренција приватника 
- старење становништва 
- лоше стање у привреди 
- ниска здравствена култура 
- ограничена финансијска средства од РФЗО 

 
Претње + снаге 

- Пронаћи додатне изворе финансирања. 
- Унапређење здравља становника општине 

Апатин  
- Јачање свести становника општине Апатин о 

значају здравља и здравих стилова живота.  
- Професионално усавршавање медицинског и 

немедицинског кадра 
 
Претње + слабости 

- Преживљавање уз контролу штете и рационално 
коришћење ресурса за остварење мисије 
установе. 
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Б.8.2. Приоритети, циљеви и секторске мере за развој области здравствене заштите 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Унапређење услуга 
здравствене заштите у Граду 

 

1.1 Јачање људских ресурса у 
здравственим установама 

1.1.1. Запошљавање у складу са 
здравственим потребама и прописаним 
нормативима 
1.1.2. Континуирано стручно усавршавање 
постојећег кадра 
1.1.3. Унапређење система мотивације 
запослених 
1.1.4. Већа подршка оснивача и 
покрајинских органа установама 
1.1.5. Стратешко планирање и отварање 
могућности за нове специјализације 
лекара (нарочито хирургија, гинекологија 
и психијатрија) 
1.1.6. Формирање тимова за писање 
пројектних апликација 

1.2. Јачање техничких и технолошких 
капацитета у здравственим 
установама 
 

1.2.1. Умрежавање информационих 
система 
1.2.2. Увођење нових технологија и услуга  

1.2.3. Набавка нове опреме у складу са 
савременим техничко - технолошким 
достигнућима 
1.2.4. Развијање Плана технолошког 
развоја установе са акционим планом и 
планом финансирања 

 
1.3. Унапређење транспарентности и 
боље видљивости услуга 
 

1.3.1. Унапредити сарадњу са медијима и 
промовисати здраве стилове живота 
1.3.2. Праћење, анализа и дистрибуција 
информација о здравственом стању 
становништва 

1.4. Унапређење доступности 
социјалних и дравствених услуга 
свим становницима 
 

1.4.1. Повећање активности мобилних 
тимова примарне здравствене заштите 
1.4.2. Повезивање служби социјалне и 
здравствене заштите 

1.4.3. Унапређење здравља социјално 
угрожених група 

1.5. Акредитација 
установаздравствене и социјалне 
засштите 

 
 
 

1.5.1. Планирање процеса акредитације 
здравствених установа са акционим 
планом и планирање потребних средстава 
1.5.2. Планирање процеса лиценцирања 
установа социјалне заштите са акционим 
планом и планирање потребних средстава 

2.Унапређење јавног здравља 
заједнице 

2.1. Промоција новог јавног 
здравља, борба против масовних 
незаразних болести и унапређење 
здравственог стања становништва 

2.1.1. Проширивање задатака локалних 
савета за здравље на ново јавно здравље 
2.1.2. Едукација чланова савета за здравље 
од стране Института за јавно здравље 
Војводине и надлежног Завода за јавно 
здравље 
2.1.3. Јавна расправа уз партиципацију 
свих заинтересованих страна за јавно 
здравље (НВО, индустрија, јавна 
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ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

предузећа...) 
 
2.1.4. Креирање локалне Стартегије за 
унапређење здравља становништва са 
акционим планом 
 
2.1.4.1. Планирање финансирања за 
имплементацију акционог плана локалне 
Стратегије 
 
2.1.5. Повећање медијске видљивости и 
здравственог васпитања 
 

3. Подршка развоју нових 
социјалних услуга и одрживости 
услуга 

3.1.Успостављање нових социјалних 
и превентивних услуга које су 
усклађене са потребама грађана 

3.1.1. Успостављање систематског 
праћење и периодичне анализе потреба 
грађана и задовољства корисника услуга 
социјалне заштите 
 
3.1.2. Установити мере подстицања 
грађанске иницијативе и рада 
организација цивилног друштва у области 
социјалне заштите (додела признања по 
избору грађана) за најбољу иницијативу 
цивилног сектора којом се доприноси 
квалитету живота грађана, обезбеђивања 
простора за рад, техничка подршка,...) 
 
3.1.3. Обезбеђивање извора финасирања 
нових услуга (конкурси, пројекти, 
донације, волонтерски рад) уз подршку 
Развојне агенције 
 

3.2. Успостављање плуралитета 
пружалаца услуга 

3.2.1. Успостављање нове намене вишка 
капацитета (простора, опреме) постојећих 
домова и других институција за нове 
услуге (нпр. дневни борвак) 
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Б.9.  ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 Демографски подаци о општини Апатин 

Б.9.1. МЛАДИ 
 SWОТ матрица анализе људских ресурса младих  
 Приоритети, циљеви и секторске мере за развој људских ресурса младих 

Б.9.2. КУЛТУРА 
 Објекти и локалитети културе 
 SWОТ матрица анализе области културе 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за развој културе 

Б.9.3. МЕДИЈИ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ  
• Информисаност у општини 
 SWOT матрица анализе области медија и односа с јавношћу 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за развој медија и односа с јавношћу  

Б.9.4. СПОРТ 
 Објекти за спорт и рекреацију, спортски клубови и удружења 
 SWОТ матрица анализе области спорта 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за развој спорта 

Б.9.5. ЦИВИЛНО ДРУШТВО 
 SWОТ матрица анализе области цивилног друштва 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за развој цивилног друштва 

Б.9.6. ЉУДСКА ПРАВА  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 SWОТ матрица анализе области живота и рада ОСИ 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење оставривања права ОСИ 

Б.9.7. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 
 SWОТ матрица анализе достигнутог степена родне равноправности 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење оставривања права родне 

равноправности 
Б.9.8. НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ  

 Остваривање права  припадника националних мањина - националних заједница на 
територији општине Апатин 
 SWОТ матрица анализе оставривања мањинских права ромске популације 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење мањинских права ромске 

популације 
Б.9.9. ЦРКВЕ, ВЕРЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 SWОТ матрица анализе области цркава, вера и верских заједница 
 Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење области цркава, вера и верских 

заједница 
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 Демографски подаци о општини Апатин 
 

Према попису из 2011. год. на територији општине Апатина живи 28.929 становника (32.813 при попису 2002.) 
различите етничке припадности. У подручју града живи 17.411 становника  а у осталим насељима 11.518 становника. 
Из ових података види  се да је општина у периоду од непуне деценије изгубила 3.884 становника односно 11,837 % у 
односу на 2002. годину.  

Укупан број домаћинстава на територији целе општине је 10.772. Од тога се у Апатину налази 6.402 домаћинства, 
у Сонти 1.648, у Пригревици 1.451, у Купусини 785 и Свилојево броји 486 домаћинстава. Просечан број чланова по 
домаћинству је 3 члана, а најбројнија су домаћинства са 2 члана којих има 3.058. 

Густина насељености у општини Апатин је 76 становника на 1 km2. 

Табела 1: Упоредна анализа демографских кретања према територијалним јединицама 

Година 
пописа 

Република 
Србија 

Аутономна 
Покрајина 
Војводина 

Западно-
бачки округ 

Општина 
Апатин 

1991 7.576.837 2.032.406 221.152 34.438 

2002 7.498.001 2.034.851 213.524 32.813 

2011 7.186.862 1.931.809 188.087 28.929 
*Извор: Републички завод за статистику  
 
Табела 2: Тенденције у промени броја становника у општини Апатин 

Година пописа Укупан број 
становника 

Промена 
броја 

становника 

Промена броја 
становника  (%) 

1948 31.145 - - 
1953 32.612 1.467 4,710 
1961 34.836 2.224 6,820 
1971 34.279 -557 1,599 
1981 33.843 -436 1,272 
1991 34.438 595 1,758 
2002 32.813 -1.625 4,719 
2011 28.929 -3.884 11,837 

*Извор: Републички завод за статистику 
 
Табела 3: Структура становништва према типу насеља, 2011.године 

Насеље Укупно Удео у 
процентима (%) 

Градска насеља: 17.411 60,19 
Апатин 17.411 60,19 

Остала насеља: 11.518 39,81 
Пригревица 4.016 13,88 
Сонта 4.331 14,97 
Свилојево 1.219 4,21 
Купусина 1.952 6,75 

Укупно 28.929 100 
*Извор: Републички завод за статистику – Попис 2011. 
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Табела 4: Структура становништва према страрости и полу, 2011.године 

Старосне групе Укупно 

Удео у 
укупном 

становништву 
(%) 

Мушкарци Жене 

0-4 1.180 4,08 604 576 
5-9 1.329 4,59 660 669 

10-14 1.334 4,61 694 640 
15-19 1.574 5,44 805 769 
20-24 1.685 5,82 870 815 
25-29 1.803 6,23 958 845 
30-34 1.907 6,59 1.021 886 
35-39 1.902 6,57 992 910 
40-44 1.873 6,47 958 915 
45-49 1.992 6,89 981 1.011 
50-54 2.276 7,87 1.126 1.150 
55-59 2.437 8,42 1.208 1.229 
60-64 2.439 8,43 1.174 1.265 
65-69 1.305 4,51 630 675 
70-74 1.549 5,35 611 938 
75-79 1.270 4,39 513 757 
80-84 725 2,51 242 483 

85 и више 349 1,21 86 263 
Укупно 28.929 100 14.133 14.796 

*Извор: Републички завод за статистику – Попис 2011. 
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Б.9.1. МЛАДИ 
 
На територији општине Апатин у општини Апатин број младих се константно смањује па је тако у односу на попис из 
2002 године у 2011. години број младих опао у свим старосним категоријама. Број младих, по попису из 2011. године, 
за старосни узрастод 15 до 29 година износи 5.062. 
 
Табела 1: Структура становништва у општини Апатин према страростии полу /попис 2011. 

 
 
 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис  2002. Попис 2011. 
 
 

Број 

 
Удео у укупном 

становништву (%) 

 
 

Број 

Удео у 
укупном 

становништву 
(%) 

 
 УКУПНО  

Укупно 32.813 100 28.929 100 
Мушко 15.976 48,69 14.133 48,85 
Женско 16.837 51,31 14.796 51,15 

 
15-19 

Укупно 2.212 6,74 1.574 5,44 
Мушко 1.149 3,50 805 2,78 
Женско 1.063 3,24 769 2,66 

 
20-24 

Укупно 2.301 7,01 1.685 5,82 
Мушко 1.187 3,62 870 3,00 
Женско 1.114 3,39 815 2,82 

 
25-29 

Укупно 2.091 6,37 1.803 6,23 
Мушко 1.097 3,34 958 3,31 
Женско 994 3,03 845 2,92 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Према подацима о структури становништва старијег од 15 година и према школској спреми, у општини Апатин 
највећи број становника је са средњом стручном спремом док број становника са високом стручном спремом 
значајно расте. 
 
Табела 2: Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и писмености/попис 2011.  

 Попис  2002. Попис 2011. 

укупно мушкарци жене укупно мушкарци жене 
Укупно становништво 15 
и више година 

 
28.070 

 
13.523 

 
14.547 

 
25.086 

 
12.175 

 
12.911 

Без школске спреме 1.341 302 1.039 513 99 414 
Непотпуно основно 
образовање 

 
4.952 

 
1.711 

 
3.241 

 
3.012 

 
925 

 
2.087 

Основно образовање 7.182 3.320 3.862 6.009 2.729 3.280 
Средње образовање 12.609 7.100 5.509 13.048 7.195 5.853 
Више образовање 1.033 543 490 1.004 518 486 
Високо образовање 909 522 387 1.386 661 725 
Непознато 44 25 19 114 48 66 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Неписмена лица - Према попису из 2011. године, у општини Апатин је 362 лица регистровано као неписмено, 
односно 1,37% становништва. Од тога, неписмених младих узраста од 10-14 година, је двоје, младих узраста од 15-
19 година је деветоро и младих од 20-34 године тридесеторо. 
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Табела 3: Структура становништава старог 15 година и више према компјутерској писмености и полу/попис 2011.  

Категорије 
ОПШТИНА 

УКУПНО Компјутерски 
писмена лица 

Лица која делимично 
познају рад на рачунару 

Компјутерски 
неписмена лица 

УКУПНО 25.086 7.147 4.023 13.916 

Мушкарци 12.175 3.676 2.086 6.413 

Жене 12.911 3.471 1.937 7.503 
Извор: Републички завод за статистику 
 

Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Западнобачког округа, 53,61% становништва се 
изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 16,81% становништва, 
а 29,58% чине лица која су се изјаснила да су компјутерски писмена. Када су питању компјутерски неписмена лица, 
54,13% чине жене, док 45,87% мушкарци. 

Адолесенција као период младости се посебно издваја имајући у виду физичко, ментално и друштвено 
сазревање. Адолесценција отвара многа, међусобно повезана питања здравља и намеће специфичне потребе и 
приоритете. Генерације које имају здрав начин живота преносе га на нараштаје који долазе и на тај начин граде 
здраво друштво.  

Здравље младих је приоритетан задатак оних који су тренутно одговорни, дакле одраслих. Начин да се овај 
задатак испуни је међусобна корелација различитих области (образовање, здравство, спорт, социјалне заштите, 
адекватније коришћење слободног времена, неопходно је подстицање здравственог центра за боље опремање 
сеоских апотека итд.). Вакцинацијом и имунизацијом обухваћена су сва деца наше општине. Стратешки циљ 
унапређења здравствене заштите деце и омладине наше општине представља промоција здравог начина живота 
међу младима и адолесцентима. Специфични циљеви у овој области огледају се у побољшању исхране деце и 
омладине ради смањења појава анемије, гојазности и подхрањености, као и у потреби смањења учесталости пушења, 
употребе алкохола и психоактивних супстанци. У том правцу неопходно је спровести едукацију родитеља и младих 
свих узраста о значају правилне исхране, јачање свести о важности физичког вежбања и активности, штетности 
пушења, употребе аклохола и дрога и предностима здравог начина живота. У општини Апатин постоји здравствена 
установа Дом здравља са педијатријом. Поједини доктори специјалисти долазе из Града Сомбора и других  места ЗБ 
округа како би пружали лечење пацијената. У готово свим насељеним местима општине постоје амбуланте и апотеке, 
као и Хитна помоћ у Апатину. Специјална болница за рехабилитацију – Бања „Јунаковић“ врши додатне медицинске 
третмане за кориснике ове институције.  

Дефинисани проблеми младих по питању здравља су: репродуктивно здравље и полно преносиве болести, 
ментално здравље младих и посебно осетљиве групе, млади са психичким поремећајима, болести зависности, 
поремећаји исхране и физичка (не)активност. 

Побољшањем безбедности младих се утиче и на смањење сиромаштва, постизање економског просперитета и 
спречавање сукоба. Одсуство било ког облика ускраћености, одсуство страха и слобода будућих генерација да 
наследе здраво природно окружење – међусобно су повезани саставни делови људске безбедности и стога 
националне безбедности. Да би се одређена заједница сматрала безбедном, осим одсуства конфликта, мора 
неговати вредности као што су: поштовање људског интегритета и достојанства, слободе, једнакости, мањинских 
права и неповредивост имовине 

Информисаност младих се описује као могућност приступа потпуним, објективним, разумљивим и поузданим 
информацијама о свим питањима и потребама које млади изразе. Неко ко је млада особа не може користити 
одређену услугу или учествовати у некој активности ако не зна да она постоји, не може да користи своја права и 
одговорности као грађанин или корисник, као запослена или незапослена особа ако није адекватно информисана. 

Квалитетно информисање је основни предуслов за лични и друштвени развој младих. Информисање младих се 
према Европској агенцији за информисање и саветовање младих може поделити на опште и специфично. Опште 
информисање младих покрива све теме које интересују младе људе. Може да укључи спектар активности: 
информисање, саветовање, подршку, обуку и тренинге, умрежавање иупућивање на специјализоване сервисе. Са 
друге стране, специфично информисање односи се на информисање младих у специфичној области деловања. Теме 
које овакав вид информисања често укључује су: каријерно и правно саветовање, информације о студијама и 
стипендијама, пословима и обукама, здрављу итд. Ове активности могу пружати информативни центри за младе, или 
информативни сервиси за младе у другим структурама, или електронски и други медији. 

Издваја се важност информисања младих о могућностима и перспективама у локалној средини, као и доступност 
информација. Са друге стране, истакнута је потреба да се ради са младима у циљу повећања њихове информатичке 
писмености. Посебне теме у којима би информисање требало унапредити су повезане са запошљавањем 
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(информисање младих о избору занимања, могућностима запошљавања и перспективама на тржишту рада) и 
одрживог развоја (градити глобалне електронскемреже међу омладинским организацијама које промовишу одрживи 
развој). Млади су недовољно информисани о својим правима, могућностима, правнимоквирима, дужностима, као и 
раду институција намењених младима, омладинских организација, ученичких и студентских парламената. Често 
институције своје информације нуде на језику и каналима комуникације који су неприлагођени младима. 

На подручју апатинске општине тренутно делују следећи медији: Радио „Апатин“, Радио „Дунав“, Телевизија 
„Апатин“ и недељник „Нови глас комуне“, као и портал „025-инфо“. Информације о раду локалне самоуправе  могу се 
добити путем званичне интернет презентације: www.soapatin.org. Поједина насељена места такође имају интернет 
презентације. То је случај и са појединим институцијама, организацијама и удружењима.  

Информације о раду Канцеларије за младе општине Апатин могу се наћина сајту: www.kzmapatin.org.rs а на овом 
сајту се могу наћи и актуелни конкурси, најаве догађаја значајних за младе, репортаже и слично. 

Сарадња младих са медијима и односи са јавношћу на подручју општине је задовољавајућа, али се треба 
унапредити. Недостају садржаји за младе, као шту су телевизијске и радијске емисије културно-едукативног и 
забавног карактера, прилози на порталима, а унајвећем обиму новински чланци. Млади се највише информишу путем 
друштвених мрежа. КЗМ општине Апатин на свом профилу, групама и страницама свакодневно пласира информације 
за младе, али је потребно више посветити пажњу оваквом виду информисања. У наредном периоду неопходно је 
иницирати оснивање информативног портала за младе и креирање емисија. Тај портал треба бити основан са циљем 
правовременог, утемељеног, свеобухватног и објективног информисања младих о различитим темама из области 
друштвеног деловања у локалној заједници и окружењу, а које могу бити од круцијелне важности за добринос 
развоју омладинског активизма. 

Слободно време младих је онај део времена којим појединац располаже изван свих својих обавеза, време које 
човек употребљава непосредно за себе, у коме се опредељује за оне активности које му доносе највећу радост, 
забаву, одмор и сатисфакцију. Постоје различите класификације активности у слободном времену. Једну од њих чине: 
друштвене активности, стваралачки рад и рекреација. Значај активности у слободно време за психички, когнитивни и 
социјални развој младих препознат је у већини савремених друштава. Ово је тематички веома разуђена област 
активности, која покрива учешће младих у култури, укљученост у медијски иинформатички простор, забаву, спортске 
активности, удруживање младих и њихово деловање кроз организације, асоцијације и неформалне групе, као један 
део образовних активности ван редовног школовања. 

С обзиром да активности у слободном времену у великој мери доприносе емоционалном и социјалном развоју 
младих, важно је предузети све мере да програми намењени слободном времену не постану средства 
индоктринације младих или њиховог искључивања из других аспеката социјалног живота. На основу података које 
смо добили путем анкете за младе, проблеме које смо идентификовали можемо сврстати у три групе: 

1. Проблеми који се тичу садржаја слободног времена 
2. Недовољна доступност садржаја у слободном времену 
3. Недовољна подршка иницијаторима организованих облика за коришћење слободног времена. 
Садржаји намењени младима су организовани кроз ангажовање у КУД-овима, у спортским клубовима кроз 

различите спортске активности, повремено у Културном центру и присуство на манифестацијама. 
Волонтеризам је непрофитна и неплаћена активност којом појединац, самостално или у оквиру неке групе или 

организације, доприноси добробити своје заједнице. Волонтирање се јавља у разним облицима: од традиционалних 
облика самопомоћи до организованог деловања. Волонтирње (добровољни рад) један је од камена темељца 
цивилног друштва јер оживљава људске вредности као што су: заједништво, брига и помагање.  Волонтери се воде 
као непрофесионалци, али уз добру селекцију, припрему и супервизију могу постићи знатни степен 
професионализма. Волонтерски рад представља један од најефикаснијих облика учешћа грађана упроцесу развоја 
општине. Волонтирање као модел друштвеног ангажовања има огроман потенцијал у спровођењу активности 
усмерених на смањење сиромаштва, одрживи развој и социјалну инклузију. Потребно је младе упознати са радом 
НВО, мотивисати их за њихово оснивање као и омогућити оснивање неформалних група и повећање обима 
волонтеризма. 

Запошљавање младих у брзо после изласка из образовног система може да побољша целоживотну перспективу 
младим особама, али и да допринесе добробити држави. Млада особа која ради је друштвено активна, употребљава 
и унапређује своја знања и вештине и добија могућност напредовања што утиче на смањивање социјалнихи 
економских трошкова државе. Последњих неколико година прелазак младих из образовних система у свет рада 
постао је дужи, сложенији и турбулентнији. Као највећи проблем јавља се слаба повезаност између образовања и 
запошљавања младих у општини, а то се види по малом броју запослених који раде у струци. 

 
 
 
 
 
 

http://www.soapatin.org/
http://www.kzmapatin.org.rs/
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Табела 4: Број незапослених лица међу младима, по старосним групама 

Број незапослених лица 80047 
Апатин 

ГОДИНЕ 
СТАРОСТИ: 

15–19 година 
Укупно 136 
Жене 57 

20–24 године 
Укупно 375 
Жене 168 

25-29 година 
Укупно 474 
Жене 214 

 УКУПНО:        985 
ЖЕНЕ:             439 

Извор: Локални акциони план за младе општине Апатин 2015-2020. год. 

 
Када су млади незапослени или живе у сиромаштву, мање је вероватно да ће имати жељу, средства и друштвену 

подршку да буду активни грађани у локалном и регионалном животу. Основни циљ је поспешивање запошљавања 
младих из наше општине - пре свега кроз побољшање протока информација међу образовним институцијама и 
тржишта рада. На тај начим желимо да утичемо на то да смањим опотешкоће при налажењу послова младих који 
имају дипломе суфицитарних струка иповећати заинтересованост младих за дефицитарне струке. Кључни проблеми 
незапослености младих у општини на који посебно треба обратити пажњу су неинформисаност младих, предрасуде и 
пасивност младих. Млади људи по уласку на тржиште рада су суочени са немогућношћу да дођу до информација о 
могућим запослењима, бивају деморалисани и полако одустају од тражења посла. Млади у општини немају 
адекватну службу од које би добили стручну помоћ при запошљавању. Пријавом у НЗС саветник нуди могућност 
одласка на jobclub за активно тражење посла. У склопу радионице jobclub-априсутни уче на који начин да саставе 
радну биографију, уче пословни бонтон, како и на који начин да се представе послодавцу. Ту се сусрећемо са 
проблемом да велики број незапослених младих људи није заинтересовано за обуку. 

Младима у општини Апатин достни су ресурси Канцеларије за младе. КЗМ је место где се младима пружа 
подршка у сваком облику, њен задатак је да одговара на потребе младих, пружа сервис и креира програме за младе и 
подржава програмске иницијативе. Канцеларија за младе представља организациону јединицу локалне управе у којој 
су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и/или спроводити локална политика за младе.  Канцеларија за 
младе усмерена је на деловање. Она покреће све оне који се баве омладином да заједнички раде, како би остварили 
један дугорочан, стратешки утицај на њихову будућност. Разлози за покретање рада КЗМ су здрави, срећни и 
задовољни млади људи у локалној заједници. Млади су окретачка снага развоја сваког друштва. 

КЗМ општине Апатин у претходном периоду успешно је реализовала бројне активности. Реч је о едукативним, 
хуманитарним, спортским и културно-забавним акцијама, којима је промовисан волонтеризам и активизам код 
младих са подручја општине, али и другим активностима везаним за пружање могућности квалитетног провођења 
слободног времена. Искуство КЗМ лежи у више реализованих пројеката добијених на основу конкурса расписаних од 
стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, као што су „Школа без насиља“ и пројекат везан за 
обележавање Светског дана младих „Заједно можемо све“, али и ПССО за пројекат као што је „Бринем о себи, ко то 
може боље од мене?“ и пројекат за опремање Омладинског центра. 

КЗМ је помогла је оснивање Удружења грађана „Мрав“, Удружења грађана „ЛИНК“ из Апатина, Удружење 
младих „ФИКУС“ из Купусине, Удружење грађана „Центар за културу и образовање Сонта“ и ускоро и званично 
Хуманитарно удружење младих Апатина и Удружење грађана „Дунав“. Намерава да у свим насељеним местима 
иницира оснивање удружења младих и њихово међусобно повезивање.Успешно сарађује са иституцијама које су 
значајне за младе: основне и средње школе са територије општине Апатин, Туристичка организација Апатин, 
Дирекције за изградњу, Спортски савез општине Апатин, Општински културни центар, Центар за социјални рад, 
Црвени крст, Шумска управа, Дом здравља, Полицијска управа, као и са бројним невладиним организацијама младих 
и који се баве младима и осталим групама грађана.  

Путем званичног сајта, друштвених мрежа и захваљујући коректној сарадњи са свим локалним медијима, али и 
медијима из Сомбора, као и дописницима других медија, радимо и на афирмацији младих, информисању о акцијама 
и дешавањима у граду, актуелним конкурсима, обукама и другим корисним темама. Залажемо се да младе 
подстакнемо на активан друштвени живот. 

Радна група за ревизију и израду ЛАП-а за младе од 2015. до 2020. године, у сарадњи са Саветом за младе и КЗМ 
општине Апатин, израдила је нови ЛАП за младе за наредни петогодишњи период. Конкретне акције предвиђене 
ЛАП-ом за младе у периоду од 2015. до 2020. године ће имплементирати заинтересоване формалне и неформалне 
организације преко РЕСУРС ЦЕНТРА које раде са младима у општини Апатин и околним насељеним местима, а које су 
регистроване на територији општине Апатин. Институције и организације које се баве младима у Апатину биће у 
прилици да планирају своје услуге и активности у складу са предложеним приоритетима, чиме се постиже 
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синхронизовано и планско решавање препознатих проблема младих у општини Апатин. У импламентацији 
планираних активности препоручује се партнертсво јавног, цивилног и пословног сектора, као и међусекторска 
сарадња. Општина Апатин обезбеђује средства за имплементацију Локалног акционог плана за младе општине 
Апатин у складу са чланом 26. Закона о младима Републике Србије и Одлуком о буџету општине Апатин. Планирана 
средства се расподељују путем јавног конкурса. Један од приоритета је отварање Омладинског центра. Добили смо 
адекватан простор на адреси Трг ослобођења 20/3, на месту оптичарске радње "Оптика", односно, на новом Тргу 
"Николе Тесле“. Он ће представљати простор за окупљање младих, њихову едукацију, креативно изражавање и 
афирмацију, а биће омогућен и приступ информацијама, опреми и услугама различитих врста. Општинска управа, 
кроз Канцеларију за младе, координисаће процесом спровођења Акционог плана и подржати све учеснике у овом 
процесу да се неометано посвете побољшању услова живота и рада младих људи. 

На крају, треба поменути да младе у нашој општини посматрамо не само као будућност овог града, већ и као 
његову садашњост, те ће локална самоуправа настојати да на сваки начин помогне у реализацији активности 
Канцеларије за младе, како пружањем логистичке подршке, тако и обезбеђивањем материјалних средстава за 
спровођење активности у складу са утврђеним планом Савета за младе.  

Омладински центар: Годинама уназад, проблем представља недостатак наменског простора за окупљање 
младих, па је, захваљујући иницијативи Канцеларије за младе општине Апатин и Удружења грађана "МРАВ", као и 
бројних младих људи, који су чврсто исказали потребу за отварањем Омладинског центра, анкетираних током процеса 
ревизије и израде ЛАП за младе 2015-2020. године, обезбеђен простор, који се налази на адреси Трг ослобођења 22 у 
најужем центру града, на новоизграђеном Тргу Николе Тесле и он је уступљен на бесплатно коришћење. Наведени 
простор је у државном власништву и дат на коришћење и управљање општини Апатин. Отварањем Омладинског 
центра млади ће добити простор у којем ће се окупљати, дружити, одржавати радионице и едукације и имати приступ 
корисним информацијама и опреми. Омладински центар биће простор у којем ће се окупљати, дружити, одржавати 
радионице и едукације и имати приступ корисним информацијама и опреми. Млади и друга лица заинтересована за 
креирање садржаја из области омладинске политике ће сами креирати програмски садржај Омладинског центра, а за 
сваку младу особу, сходно интересовањима и могућностима, постојаће адекватан програм. 

 
Б.9.1.1. SWОТ матрица анализе области развоја људског ресурса младих  
 

Снаге Слабости 

- Креативност и знање младих у општини Апатин 
- Препознавање значаја институционалне 

бриге о младима од стране ЈЛС 
- Локална средина препорзнаје да је 

брига о младима кључна за локалну 
средину 

- Постојање КЗМ 
- Постојање Савета за младе 
- Постојање локалних институција за 

бригу о младима 
- Стипендијезамладе 
- Регресирани превоз 
- Могућност стажирања волонтер-

приправник 
- Велики број спортских објеката и терена 

за младе на територији општине Апатин 
- Канцеларија за Роме 
- Мулти-културална средина 

- Непостојање иновативних сервиса и 
услуга за младе 

- Нетолеранција међу младима - ривалство 
- Неорганизованост у оквиру интересних 

група и установа 
- Дискриминација (национална, социјална, 

деце са посебнимпотребама) 
- Непостојање превентивних програма 
- Млади су пасивни и незаинтересовани  
- Недостатак комуникације и 

информисања о могућностима пружања 
стручне помоћи младима, 

- Незаинтересованост за стицање знања 
- Лоша привреда, велика незапосленост 

младих 
- Низак ниво опште културе младих 
- Алкохолизам,малолетничка 

деликвенција, наркоманија 
Шансе Претње 

- Оснивање  фонда за младе 
- Афирмисање волонтерског рада 
- Могућност проширивања листе занимања у 

постојећим средњим школама 
- Отварање Саветовалишта за младе 
- Отварање Омладинског центра, 
- Програми за младе у оквиру медија 
- Могућност организовања у разним сферама 

интересовања 
- Прегогранична садрадња  општина 
- Мултинационална и мултикултурна средина 

- Економска криза која умањује финансије за 
омладинске програме 

- Политичке променена националном нивоу 
- Недостатак националних и покрајинских 

програма за младе 
- Проблем недовољне стабилности и 

одрживости невладиног сектора 
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Б.9.1.2. Приоритети, циљеви и секторске мере за развој људског ресурса младих 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1.Оснаживање младих кроз кроз 
континуиране и савремене 
пограме (повећање обима, 
квалитета и примерености услуга 
и активности намењених 
младима) 
 

1.1.Унапређење запошљавања 
младих кроз мере локалне КЗМ 

1.1.1 Организовање обука за рад 
на рачунару 
1.1.2 Организовање обука за 
активно тражење посла 
1.1.3 Организовање  медијске 
кампање са циљем промоције 
волонтирања и обављања стучне 
праксе у предузећима ( ка 
предузећима) 

  1.1.4 Органоизовање медијске 
кампање са циљем промоције 
волонтирања и обављања стучне 
праксе у предузећима( ка 
младима)  

  1.1.5 Формирање и редовно 
ажирирање базе података о 
предузећима и институцијама 

  1.2.1 Подршка стручном 
усавршавању младих 

 1.2.Повећање програма стручног 
образовања и обуке/едукације 
младих 

1.2.2 Организовање 
обуке/радионице каријерног 
информисања 
1.2.3 Успостављање локалне 
услуге-радна пракса за за 
каријерно вођење и информисање 

 1.3 Подршка унапређењу услова и 
стипендирања социјално угрожених, 
дефицитарних кадрова и изврсних 
ученика 

1.3.1 Подршка стипендирању 
изврсних ученика и студената 
1.3.2 Превоз ученика и студената 

  
1.4 Унапређење здравља младих 1.4.1 Организовање трибина о 

здрављу младих 
  1.4.2 Организовање едукација из 

области прве помоћи 
1.4.3 Организовање такмичења из 
области прве помоћи 

 1.5 Унапређење информисаности 
младих 

1.5.1 Израда и дистрибуција 
рекламног и инфомативног 
материјала о активностима КЗМ 
1.5.2 Организовање обуке младих 
за рад у медијима и са медијима 
1.5.3 Редовно азурирање wеб 
странице КЗМ 

 1.6 Побољшање квалитета слободног 
времена младих 

1.6.1 Организовање спортских 
саржаја 

 1.6.2 Организовање културно 
уметничких садржаја 

 1.6.3 Организовање еколошких 
садржаја 

2. Даљи развој локалног 
институционалног система за 
младе 

2.1  Примена стандарда рада 
локалних КЗМ у складу са 
препорукама МОС-а 

2.1.1 Активности КЗМ у оквиру 
ЛАП-а за младе 
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  2.1.2 Праћење сповођења ЛАП-а за 
младе 

 
 

 2.1.3 Активности које проистичу из 
примене Стандарда рада локалне 
КЗМ 

3. Јачање и умрежавање 
локалних ресурса намењених 
младима 

3.1 Унапређење простора за рад 
младих 

3.1.1 Отварање омладинског 
центра са пратећим садржајем 

  3.1.2 Организовање обука писања 
пројекат и имплементација 
пројеката 

  3.1.3 Обезбдити опрему за рад 
омладинских НВО 
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Б.9.2. КУЛТУРА 
 

Општински културни центар у Апатину је установа која се бави организовањем  програма из области позоришта, 
филма, књижевности, музике и ликовних уметности.   У циљу неговања, обликовања уметничке свести  појединаца и 
друштва у нашој заједници ови програми се реализују по принципима  квалитета, жанровске различитости и 
континуитета.Помаже аматерско стваралаштво  у општини  и  организује општинско, међуопштинско (зонско) 
такмичење.  Обезбеђује услове за одлазак на покрајинска, републичка такмичења аматера  младих и осталих 
стваралаца из рецитаторства, сценског, музичког, фолклорног и ликовног стваралаштва. Поред тога учествовује 
организационо, стручно и  професионално у свим  програмима, манифестацијама и  јубилејима на нивоу општине и у 
том смислу  сарађује са свим  организацијама, установама, удружењима и појединцима који  имају значаја у нашој 
средини. Годишње организује око 200 програма  а стална публика броји око 10.000 гледалаца. 

У овој установи постоји биоскоп тако да је Апатин  општина међу ретким која је сачувалао ову културну 
делатност. Стална биоскопска публика обухвата све популације  и њој се омогућава да види најновија филмска 
остварења из свих жанрова, а нарочито је популарна  домаћа кинематографија. У новије време биоскопу недостаје 
опрема за пројекцију филмова који су снимљени у 3Д формату па се она  изнајмљује по неповољним условима  по 
Културни центар. 

У оквиру ове установе делује галерија „Меандер“. Основана  је 1961. године у којој је приређено преко 800 
изложби.  Презентовала је кроз самосталне, групне, тематске најзначајније догађаје  савремене  ликовне уметности и 
то из области сликарства, скулптуре, графике, цртежа, фотографије,  мулти медија  и уопште из  визуелних уметности. 
Излагали су бројни уметници из земље и иностранства. Галерија реализује програм у простору  од 100м² који се 
састоји од савремено опремљеног изложбеног дела, депоа, књижаре и депоа. Фонд уметничких дела састоји се од 
једног легата око 100 дела и 300 дела из свих уметничких дисциплина, настао путем откупа, поклона  од аутора и 
другим донацијама организација и појединаца. Овај фонд је дефинисан као збирка регистрована као покретно 
културно добро и води се и чува по музејским стандардима.  

Заједно са галеријом Меандер Општински културни центар реализује своје програме у 800 м² у којима су по 
естетским, амбијеталним  и функционално просторним  принципима усклађени по светским стандардима. Изузев 
опреме за пројекције филмова  ова установа поседује добру опрему за светлост и звук.  

У оквиру Културног центра делује Драмски студио који сваке године приреди представе за грађанство и за децу. 
Делује и Ликовна креатива радионица у којој се ради према програму средњесколског и високошколског образовања. 
Повремено приређује изложбе радова и организује ликовне колоније.  

Од 2003. године у саставу ради књижара у чијој је  продаји око 1000 наслова домаћих и страних аутора из 
области белетристике, популарне и научне литературе.  

Најзначајније манифестације које организује Општински културнио центар током године су следеће: 
1. Књижевни конкурс  за кратку причу „Миодраг Борисављевић“  организује се сваке године од 201. године  

на коме учествују књижевни ствараоци на српском говорном подручју из земље и иностранства. 
2. „Фестивал неконвенционалних сцена Војводине“ на коме учествују најзначајнија отвраења из 

аматреског стваралаштва Војводине организује се од 2007. године. 
3. Регионална (зонска) смотра музичко фолклорног стваралаштва обухвата  такмичење аматера из 

Сомбора, Суботице, Кањиже, Сенте, Бечеј, Оџаци, Чока, Ада, Нови Кнежевац и Апатин 
4. Симпозијум скулптуре „Меандер“ организује се сваке године на коме учествују вајари из земље и 

иностранства да би у погонима апатинских фабрика  реализовали своја дела. Од 1994-2007. године 
делује као Апатински вајарски сусрет у организацији Културног центра Апатин, а од 2008. године до 
данас организује под тим називом  Река, удружење за културу и међународну сарадњу Апатин. 

Манифестације које организују друге организације и у којим делимично учествује Општински КЦ су: 
1. „Личко прело“, организација Завичајно удружење Личана „Никола Тесла“ Апатин 
2. „Петровдански дани“, Завичајно удружење Срба пореклом из БИХ „Петар Кочић“ Апатин 
3. „Светоаполстолски дани“, Православна црква Апатин 
4. „Апатинске рибарске вечери“, Туристичка организација Апатин 
5. „Ромска ноћ“, Удружење Рома, Апатин 
6. „Грожђебал“, Месна заједница Сонта 
7. „Мајске свечаности“, Месна заједница Пригревица 
8. „Шокачко вече“, Културно просвјетна заједница  Хрвата „Шокадија“ Сонта 
9. „За липу реч“ конкурс за најбољу поезију на шокачкој икавици, Културно просвјетна заједница Хрвата 

„Шокадија“ Сонта 
Дом културе у Ромском насељу: Објекат у „Ромском насељу“ у Апатину је административно поверена 

Општинском културном центру.Од културних активности Општинскли културни центар аоганизује сваке године 
манифестацију Ромска ноћ која је културно популарног карактера са учешћем аматера из ромских насеља из 
окружења из музичко фолклорног стваралаштва.  
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Организације цивилног друштва у области културе које делују у општини Апатин: 
1.   Градско културно уметничко друштво „Дунав“ Апатин 
2.   Градски хор „Јединство“ Апатин 
3.   Омладинско културно уметничко друштво „Ивп Лола Рибар“ Сонта 
4.   Културно просветна заједница Хрвата „Шокадија“ Сонта 
5.   Центар за културу и образовање ( драмска група „Иште позор“) Сонта 
6.   Културно уметничко друштво „Петефи Шандор“ Купусина 
7.   Културно уметничко друштво „Јожеф Атила“ Свилојево 
8.   Културно уметничко друштво „Пригревица“ Пригревица 
9.   Удружење за културу и међународну сарадњу „Река“ Апатин. 

Удружења која се очувањем културне баштине сопствених ентитета и народним стваралаштвом: 
1.  Завичајно удружење Личана „Личко огњиште“, Пригревица 
2.  Удружење жена „Ружа црвена“ Апатин 
3.  Завичајно удружење Личана  „Никола Тесла“ Апатин 
4.  Завичајно удружење Срба пореклом из БИХ“Петар Кочић 
5.  Удружење  подунавских  Шваба „Адам Бернц“ Апатин 
6.  Удружење Мађара „Абрахам Пал“ Апатин 
7.  Удружење жена „Пригревица“ Пригревица. 

Омладинско културно- уметничко друштво „Иво Лола Рибар“, Апатин је најстарије и једно од најактивнијих 
удружења у апатинској општини, а фолклорна секција је у протекле две деценије била редован учесник 
општинских,зонских и покрајинских смотри фолклорно-музичког стваралаштва на подручју Бачке,на којима је освајала 
и значајна признања за своје наступе. За протеклих 45 године постојања и рада бројним наступима у свим местима 
апатинке општине, затим на општинским, зонским и покрајинским смотрама, као и у републикама бивше СФРЈ и у 
иностранству, Удружење је дало и значајан допринос у узајамном упознавању и зближавању националних култура 
народа који живе у Војводини, Србији и у суседним државама. На свим наступима и гостовањима,сви чланови овог 
Удружења приказали су и настојали да отргну од заборава и сачувају изворне народне традиције,песме,игре и 
обичаје не само Шокаца из Сонте,већ и из богате ризнице традиција и обичаја из других крајева Војводине и 
Србије.За више од четири деценије постојања и активног рада кроз секције ОКУД-а «Иво Лола Рибар» (фолклорну, 
певачку, драмску, женску певачку као и етно секцију, тамбурашки и дувачки оркестар) прошло је више од 1.000 
чланова, највише младих људи, ученика основне школе и средњошколаца, затим младих радника и мештана Сонте. 
Сви они су дали значајан допринос у развоју културног аматеризма у селу и у очувању и неговању изворних народних 
обичаја и традиција села. Друштво тренутно располаже са шокачким играма и песмама, буњевачким играма, играма 
из Срема, Баната, Шумадије, Лесковца, Бујановца и Врања. 

Народна библиотека “Миодраг Борисављевић”, Апатин је установа културе која је основана 1949. године. 
Библиотечку мрежу чине 3 одељења у Апатину, Спомен библиотека у Пригревици и огранак у Сонти. Фондови 
огранака у Купусини и Свилојеву налазе се у тамошњим основним школама. Куриозитет је Спомен библиотека у 
Пригревици која је направљена уместо каквог класичног споменика споменика жртвама фашизма.Библиотека 
располаже са 93.880 јединица библиотечке грађе,стручне и приручне литературе и литературе за децу и 
одрасле.Језичка структура фонда у складу је са националном структуром општине Апатин. Поред издавања 
књига,библиотека је организовала бројне сусрете,предавања и књижевне вечери.Готово сви најзначајнији 
писци,културни и јавни радници са простора некадашње СФРЈ су били њени гости. Основни проблем свих огранака 
Библиотеке је простор за смештај књига по важећим Стандардима. У Апатину је овај проблем делимично могуће 
решити измештањем фонда на мађарском језику, који већ годинама није коришћен, као и неактуелне библ. грађе на 
српском језику у простор некадашњег „Гласа комуне“, на другом спрату зграде Дома културе. Ово би изискивало како 
радове на уређењу поменутог простора, тако и набавку одговарајућег намештаја, тј. полица за књижну грађу. Додатна 
могућност је уређење подрумских просторија, некадашњи кафић „Дионис“, чиме би се створио простор како за 
смештај грађе, тако и за бројне друге садржаје-играонице за децу, читалиште, радионице и сл. Набавком адекватних 
полица проблем смештаја грађе може се решити у огранцима у Пригревици и Сонти, у постојећем простору. 
Библиотека, као носилац права коришћења зграде Дома културе, мора решити  проблем грејања зграде. Наиме, 
тренутно је у функцији само једна, дотрајала пећ, те је за наредни период неопходна набавка нове пећи. Као трајни 
задаци остају стална набавка нових књига, повећање техничке опремљености огранака и сарадња са свим 
образовним и културним институцијама у Општини. 

 Градски Хор „Јединство“, Апатин: Културни живот Апатина у послератном периоду (од 1944.године) је био 
веома богат и интензиван. Оснивала су се културно уметничка друштва са секцијама фолклора, хора, малих 
ансамбала народне и забавне музике и позоришних друштава и др.Из тог периода познат је Омладински хор који уз 
омладину укључује и војнике (НОБ) стациониране у Апатину, затим тзв.“Мушки збор“ предузећа „Дунав“ и Хор 
Бродоградилишта и КУД-а „Петефи Шандор“ (на мађарском језику). Најбројнији је Хор Синдикалног већа који 
1956.г.све заинтересоване певаче укључује у Хор „Јединство“. Са мањим прекидима Хор ради и данас укључујући све 
социјалне и старосне структуре.Рад Хора се одвијао у просторијама Синдикалног већа, Основне и Музичке школе 
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(одакле потиче и највећи број певача), у просторијама Дома културе које су наменски уређене за потребе хора (сала 
за пробе, инвентар, пијанино, озвучење и др.) Рад диригента је финансиран из средстава СИЗ-а културе, касније из 
буџета Општине.Презентација рада Хора се одвија преко годишњих и других концерата и наступа на академијама 
поводом државних празника, свечаности и манифестација у Општини и шире. На фестивалима хорске музике 
Покрајине у Руми, смотрама радника Покрајине и Републике, на Рибарским вечерима у Католичкој цркви и 
Православном храму, у галерији „Меандер“, на гостовању у Словенији, Барањи, Мађарској и др.На репертоару Хора 
се налазило око 170 песама, корачница, песама из НОБ-а и изградње, уметничке музике (дела Мокрањца, Христића, 
Моцарта, Бетовена, Хендла и др.), обраде забавних и народних песама разних народа и композиције духовне музике 
и др.Током овог 70-годишњег постојања у раду Хора је учествовало преко 450 певача разних социјалних и старосних 
структура остварујући огроман број радних сати на аматерској основи. За свој рад хор је стекао низ признања. 
Истичемо Диплому за освојено 1. и 3. место на фестивалу аматерских друштава АПВ у Руми; Дипломе са Сусрета 
радника Покрајине и Републике. Хор је добитник и Октобарске награде Општине Апатин за 1979.годину и Повеље 
Савеза музичких друштава Војводине за 40годишњи рад 1984.год. За свој дугогодишњи рад у Хору награђивани су и 
поједини чланови Хора. 

Скулптура на отвореном простору - визуелни идентитет града: Збирку скулптура  на отвореном простору из 
савремене уметности  почела је да формира „Бања Јунаковић“, 1980. године двема скулптурама Ивана Ракина вајара 
из Апатина. Потом 1990. године откупила је 7 скулптура  из продукције Интернационалног  симпозијума скулптуре 
„Бели венчац“ из Аранђеловца и поставила  у свом комплексу на различитим зеленим платоима. Касније се збирка 
увећавала на  разне начине, поклоном аутора, донацијом појединаца, предузећа, установа и других организација. 
Најзначајнији и најбронији део је продукција Симпозијума скулптуре „Меандер“. Ова вајарска колонија основана је 
1994. године с циљем да се окупе једанпут годишње вајари из земље и иностранства,  да у погонима апатинских 
фабрика  уз помоћ алата и машина,  радне снаге и у расположивом материјалу реализују дела која не могу да  се 
изведу у свом атељеу. Поред галеријског формата уметници су реализовали дела великог формата,  која се 
постављају у амбијенту града.  Раније започету традицију,  овај симпозијум је наставио  у циљу увећавања збирке 
дела  на отвореном простору. Основни мотиви, поред  подстицања скулптуралне продукције у нас, су  примена 
премисе,  да уметничка дела могу да преобликују  урбани простор града и њиховим свакодневним присуством  могу 
да естетизују визуелну свест грађана. Тако се ова збирка увећавала сваке године и скулптуре су постепено освајале 
просторе града, да би до данас представљала јединствену колекцију скулптура у „плеинаир-у”, на отвореном 
простору, која броји преко сто експоната. У феноменолошком смислу, ова дела презентују различите појединачне 
уметничке изразе и сензибилитете и региструју  кретања и догађања у савременој скулптури. Заступљена је 
апстрактна уметност,  од геометријски сведених облика до асоцијативне, од ескпресивне до симболичне; 
фигуративна, од сведене до наративне уметност.  Иако су ова   дела  општих уметничких карактеристика она су 
садржајна личним уметничким рукописом,  провокативна, ангажована,  интимистичка и  духовита. Оно што није било 
могуће извести у великом граду, због административних урбанистичких, техничких и финансијских препрека 
изводљиво је у овако малом месту, у коме постоји ентузијазам,  пријатељство, познанство, добронамерност и  
гостопримство. Ова дела су од камена,  метала (бронзе, челика,  бакра, месинга, алуминијума), дрвета (багрем, орах, 
црвена врба, храст), појединачно или у  комбинацији. Осим  подршке локалне самоуправе и локалних спонзора ова 
збирка се реализује уз   финасијску подршку, Министарства културе РС  и Покрајинског секретаријата за културу АПВ. 
То доказује да  збирка има велики значај на културној мапи Србије и Војводине.  Такође овој збирци припадају дела 
из продукције локалних уметника  Ивана Ракина, Љубомира Ерића и Милорада Блануше Мицина, постављена  
сопственом иницијативом и организациојом. Осим  тога   незаобилазан је прилог овој збирци су и она дела која су  
организације, предузећа и појединци откупили, а потом поклонили  граду. Према томе збирка броји преко 100 
скулптира од 70 аутора из земље и иностранства и има прогресију увећања сваке године. 

У општини Апатин установе културе се финансирају из буџетских средстава општине и путем пројеката кроз 
различите конкурсе.Пројектне активности установа и удружења најчешће се своде на финансирање из домаћих 
извора средстава ређе иностраних.Ретко која манифестација или програм остварују значајније приходе са којима би 
могла да финансира програмске трошкове.Врло мало средстава се повлачи из фондова Европске уније. 

 
Б.9.2.1.  SWOT матрица анализе   
 

Снаге Слабости 

- установе културе Културни центар и Народна 
библиотека „Миодраг Борисављевић“ 

- оснивачка и друга нормативна акта добар оквир 
за коришћење постојећих људских ресурса 

- организација програма из  уметничких 
дисциплина (филма, театра, музике, 
књижевности и  визуелних уметности) 

- недостатак високо образовних кадрова за 
уређивачку културну политику и креирање 
сопстевених уметничких програма 

- недостатак професионалних и сопстевних 
уметничких садржаја  

- недовољна посећеност програма у односу на број 
становника за  уметничке програме 
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- реализује годишње 200 програма у Апатину  
- стална публика са~10.000 гледалаца годишње 
- високи просторни и технички стандарди  за 

реализацију позоришних, књижевних  и музичких 
програма   

- међу ретким општинским местима постоји 
биоскоп Галерија „Меандер“ постоји 50 година и 
приредила преко 800 изложби дела уметника из 
земље и иностранства   

- Фонд галерије чини  легат и преко 300 дела који 
су дефинисани по музејским стандардима 

- просторни и технички услови за приређивање 
изложби у потпуности са светским стандардима  

- збирка скулптура на отвореном простору бројиса 
преко 100 дела уметника из земље и света 

- књижара постоји од 2003. године  
- развијен аматеризам из области позоришног, 

музичког, књижевног и ликовног стваралаштва  
- градски хор делује од 1944. године  
- плесна група „Мажорет Сонта“ основана 2006. 

године негује мажорет и модеран плес  
- негује се изворно народно  стваралаштво Срба из 

Хрватске, Шокаца, Мађара и Рома  у 6 КУД 
- етно куће у Сонти Купусини  и Пригревици  

приказују народно стваралаштво и рукотворине  
манифестације: 

- књижевни конкурс за кратку причу „Миодраг 
Борисављевић“ 

- регионална смотра музичко фолклорног 
стваралаштва 

- симпозијум скулптуре „Меандер“ 
- обележавање 70 година колонизације у Апатину 
- Грожђебал у Сонти, Ромска ноћ, Шокачко прело, 

Личко прело, Личка олимпијада, Мајске 
свечаности у Пригревици 

- Дом културе у ромском насељу  
- делују  НВО које се делимично баве и 

организацијом културних садржаја  

- недостатак  опреме  за пројекције филмова у 3Д 
формату 

- недостатак простора за легат  и за сталну поставку 
дела савремене уметности у државном и 
невладином власништву 

- резиденционални програм за учеснике 
међународног Симпозијума скултуре 

- КУД-ови: 
- недостатак средстава за путовање и наступе 
- простор за сценски материјал 
- простор за мање групе 
- опрема рачунари 
- уметнички руководилац стручно усавршавање 
- средтва за инвестиционо одржавање постојећих 

објеката  
- демографска структура са опадајућим наталитетом 

у сеоским срединама одражава се на чланство у 
КУД-овима 

 
 

Шансе Претње 

- оснивање „Музеја Дунава“ маркираног на 
половини пловног пута и централне установе  у 
региону и Европи 

- повезивање културе и привреде у оквиру 
дунавске стратегије 

- прекогранична сарадња  
- успостављање културне сарадње са суседним 

општинама које територијално излазе на Дунав, 
(Сомбор, Оџаци, Бач) 

- потенцијале „Бање Јунаковић“ оспособити за 
резиденционални програм  за међународне 
учеснике Симпозијума „Меандер“ 

- користити простор напуштених фабрика за стална 
поставка уметничких дела у државном и 
невладином власништву  

- пројекција филмова у 3Д формату обзбедила би 
веће учешће сопствених средстава за 
организацију програма у култури  

 

- административне препреке за  пренос 
власништва објекта бивше фабрике за 
конзервирање рибе на локалну самоуправу за 
привођење намени у корист   Музеја Дунава 

- административне и финасијске препреке за 
формирање сталне поставке дела ликовне 
уметности у државном и невладином 
власништву 

- велики износ  срестава за набавку опреме за 
пројекцију филмова у 3Д формату 

- ефикасни и квалитетни људски ресурси за 
техничку помоћ прикликом конкурисања за 
пројекте фондовима ЕУ 
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Б.9.2.2.  Приоритети, циљеви и секторске мере за развој културе 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 
1. Подстицање повезивања 
институција културе на свим 
нивоима 

1.1. Квалитетнија сарадња између 
институцијакултуре и цивилног 
сектора- формалних и 
неформалних група у култури 
 

1.1.1. Успостављање партнерстава и 
заједнички програми сарадње на пројектима  

1.1.2. Повезивање са институцијам културе и 
ОЦД из региона и ширег окружења 

1.2. Квалитетнија сарадња између 
институција културе и локалне 
самоуправе 
 

1.2.1. Успостављање партнерстава и 
заједнички програми сарадње на пројектима 

1.3. Унапређење сарадње између 
институција културе и образовних 
установа 

1.3.1. Програми активности за развој 
културних садржаја за децу и младе  
 

2. Унапређење и модернизација 
рада установа културе у 
општини 

2.1. Унапређење знања и вештина 
запослених у култури 

2.1.1. Едукације и тренинзи за запослене у 
култури у припреми и писању пројеката 
 
2.1.2. Студијска путовања запослених у циљу 
стицања нових сазнања 

2.2 Побољшање техничке 
опремљености установа културе 

2.2.1. Модернизовање различитих програма 
установа културе 

2.2.3. Модернизовање  информационих 
система за креирање заједничких база 
података  

3. Очување културног наслеђа  3.1. Афирмација и промовисање 
културног наслеђа 

3.1.1. Улагање у обнову објеката под 
заштитом државе односно од амбијенталног 
значаја 
3.1.2. Програми представљања културно-
историјског наслеђа намењени туристима 

3.1.3. Програми  представљања културно-
историјског наслеђа младима на њима 
прихватљив и занимљив начин 

4.Унапређење финансирања 
културе 

 

4.1. Боља искоришћеност 
доступних извора финансирања из 
домаћих и иностраних фондова 

4.1.1. Едукације о начинима финансирања и 
писању пројеката за институције културе, 
удружења и формалне и неформалне групе у 
култури 
4.1.2. Едукације из области менаџмента 
удружења и КУД-ова, нарочито на селу 

4.2. Ефикаснија расподела 
буџетских средстава намењених за 
културу 

4.2.1. Унапређење система анлизе потреба 
финансирања  

4.2.2. Планирање и расподела средстава за 
потребе удружења у култури, према јасним 
критеријумима  

5. Развој културних садржаја и 
активности у општини Апатин 

5.1. Обезбеђивање услова за 
организовање културних 
дешавања и промоцију локалних 
уметника и друштава 

5.1.1 Уређење простора, опремање и 
адаптирање објеката намењених садржајима 
културе 
5.1.2. Јачање капацитета за координацију 
активности и организовање културних 
садржаја у селима 
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5.1.3. Програмске активности за неговање и 
стварање публике, промовисање културних 
вредности на публици прихватљив начин 
5.1.4. Приступ културним садржајима за све 
категорије становништва 

5.2. Подршка културном 
аматеризму 

5.2.1. Обезбеђивање простора за рад КУД-
овима и  удружењима у култури 

5.2.2. Подршка неформалних група и 
грађанских иницијатива у области културе 

5.3. Планирање програма 
институција културе на основу 
потреба публике 

5.3.1. Истраживања о потребама и навикама 
становништва у култури  

5.3.2. Неговање мултикултуралности и 
интеркултуралности  кроз програме културе 

5.3.3. Афирмисање младих ствараоца кроз 
програме институција културе 
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Б.9.3. МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
Општина Апатин у потпуности испуњава своју уставну улогу информисања грађана кроз остваривање јавног интереса, 
а према Закону о јавном информисању и медијима. У складу са тим Законом, (чл.15.) Општина Апатин, као јединица 
локалне самоуправе, стара се о остваривању јавног интереса, подстиче разноврсност медијских садржаја, слободу 
изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, чиме доприноси 
задовољавању потреба грађана Општине Апатин за информацијама и садржајима из свих области живота, без 
дискриминације. 

Општина Апатин према Закону о јавном информисању и медијима (Чл.17) обезбеђује из свог буџета део 
средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за период 2015.-2017.године а потом и 
2018.-2020.године и та средства ће распоредити на основу спроведених јавних конкурса, на основу принципа о 
додели државне помоћи. У том смислу део ове стратегије је и Јавни позив-конкурс за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања koji је расписан за период 2015.-2017.године и који ће се 
поново расписати након истека овог периода. Ова стратегија се базира на трогодишњем планирању и реализацији 
јавног интереса у медијима како би се обезбедио континуитет информисања грађана, могућност дугорочног 
планирања, савремењавање локалних медија и обука запослених у њима и др. 

У општини Апатин јавни интерес у области медија остварује: ТВ „Апатин“, Радио „Апатин“, Радио „Дунав“, 
недељник „Нови глас комуне“ и мноштво интернет сајтова. Сви наведени медији су у приватном власништву.  

Телевизија „Апатин“ је прва професионална телевизија у општини Апатин која производи и емитује програм од 
2008. године и свакако је најзначајнији и најутицајнији медиј у Апатину. Ова приватна тв станица реализује све 
новинарске жанрове у оквиру 17 сати дневног програма. ТВ „Апатин“ је у 2015 години имала 8 стално запослених и 7 
сталних хонорарних сарадника. Ова информативна кућа реализује све општинске манифестације, Интернационални 
фестивал репортажа и медија ИНТЕРФЕР и недељне новине “Нови глас комуне”. Годишње се реализује преко 6.400 
сати различитог тв програма. Међу најзначајнијим медијским пројектима ТВ „Апатин“, су: „Вести“ и укупни 
информативни програм, документарни, забавни и спортски. Од пројеката се посебно издвајају: “Апатинске рибарске 
вечери”, “Личка олимпијада”, “Мајске свечаности”, “Октобарске свечаности”, верске и народне светковине: Ускрс, 
Божић, Нова година, “Грожђебал”, “Беле покладе”, “Ромска ноћ”,“Четворопрег”, “Плес са Европом”, “Избор културног 
догађаја године”, “Избор спортисте и тима године”, све позоришне и спортске манифестације и др. што ће бити 
програмски задатак и у наредном периоду до 2020.године уз све остале садржаје, важне за информисање грађана 
апатинске општине.  У периоду од 2015. до 31.12.2017. године тече реализација Уговора о суфинансирању пројекта за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања грађана Апатина, потписаног између Општине Апатин и 
ТВ „Апатин“ након спроведеног Јавног позива према Закону о информисању и медијима. ТВ „Апатин“ је добитник два 
интернационална признања за документарне филмове, а награђиван је бројним наградама у нашој земљи: 
Октобарска награда града Апатина, „Капетан Миша“ и др. Посебност су докуменрарне емисије и филмови, као и 
директни преноси, којих је вероватно највише годишње у Војводини.  

„Нови глас комуне“ (НГК) је једини општински недељни лист у општини Апатин који издаје медијска кућа ТВ 
„Апатин“. НГК се штампа од 2009. године и до фебруара 2015. године је одштампано 300 бројева. Излази недељно на 
16 страна, по потреби и на 24 и 32 стране. У оквиру листа је страна на мађарском, као и на шокачком језику што је 
јединствено у свету. Годишње се реализују 52 броја Новог гласа комуне. У периоду од 2015. до 31.12.2017. године 
тече реализација Уговора о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
грађана Апатина, након спроведеног Јавног позива-конкурса према Закону о информисању и медијима. ТВ „Апатин“ и 
“Нови глас комуне” имају свој информативни интернет сајт: www.tvapatin.com који је у потпуној функцији 
информисања грађана општине Апатин. 

 Радио „Апатин“: Настао је почетком 2004.године, покретањем прве приватне радио станице у општини Апатин 
под називом Радио „Планета“. Брзо су се доказали квалитетом и завидном слушаношћу у Апатину и у околини. Радио 
„Апатин“, предузеће „Планета“ доо добија дозволу за емитовање радио програма на фреквенцији 105,8 МHz, а 
општина Апатин и њени грађани поново после скоро две године од гашења ЈИЦ „Глас Комуне“ и друштвеног Радио 
„Апатина“ поново добија свој радио са именом свог града, Радио “Апатин“. Стерео сигналом покрива се територија 
општине Апатин, града Сомбора и околних насеља, део територије општине Оџаци као и део територије Хрватске, 
насељених претежно српским живљем. У 24-сатном програму посебна пажња обраћа се на локално информисање и 
бављење локалним темама из друштва и живота, културе, спорта и забаве, туризма. Радио „Апатин“ се налази у 
просторијама бившег ЈИЦ “Глас Комуне”. Опремљен је са два студија, програмски, емисионо-продукциони је 
дорастао свим изазовима у производњи и техничким стандардима модерне радио станице.Улаже се константноу 
развој интернет презентације која је прилагођена и мобилним платформама те се програм емитује и путем интернета. 
Слушаоци у Апатину најдуже током дана слушају Радио Апатин у просеку чак 227 минута (АТС индекс). Апатинска 
локална радио станица од 21. септембра 2015. године је део националне мреже „Naxi Nacional“ коју чине најбоље и 
најслушаније локалне радио станице у својим срединама широм Србије. У периоду од 2015. до 31.12.2017. године 
тече реализација Уговора о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
грађана Апатина. 

http://www.tvapatin.com/


138 
Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015 - 2020. године 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

Радио „Дунав“ послује у оквиру приватног предузећа „Стефан Стреет“ ДОО покрива подручије општине Апатин, 
Сомбор, Суботица, Бачка Топола, Кула, Врбас, Србобран, Оџаци и Осијек (РХ). Радио Дунав је преко 12 година једна од 
најслушанијих локалних радио станица у Западнобачком округу. Основни циљеви и начела програмске политике 
Радио „Дунав“ усмерени су ка правовременој, свеобухватној и објективној информисаности грађана, ка стварању 
духовне климе која ће погодовати начелима вишестраначког, демократског друштва, уз обезбеђење демократских, 
људских слобода, достојанству и духовном животу грађана као и другим вредностима. Уз поменуте политике основни 
циљ је и сарадња са припадницима мањина, истрајност на остваривању високе професионалне и техничке висине 
радио програма и неговање непосредних контакта са слушаоцима. У периоду од 2015. до 31.12.2017. године тече 
реализација Уговора о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
грађана Апатина, 

Интернационални фестивал репортажа и медија ИНТЕРФЕР “Златна Ника” јединствен је у свету новинарски 
фестивал, који на најбољи начин промовише новинарску струку, као и општину Апатин. Сваког октобра Апатин постаје 
медијски центар Србије, овде дођу најбољи новинари Србије и региона, најважнији национални електронски и 
писани медији, многи регионални и локални. Неколико недеља је Апатин захваљујући ИНТЕРФЕР-у у центру пажње и 
слика града обилази целу државу и регион. У време одржавања фестивала организују се бројне промоције, 
манифестације, пре свега изложбе најбољих фотографија године, актуелне трибине и новинарске радионице, а 
новинарима и гостима фестивала се обезбеди обилазак града. Све то је у потпуној функцији промоције општине и 
града па је ИНТЕРФЕР из тог разлога не само медијски, већ и културни догађај од највеће важности за афирмацију 
локалне заједнице. До сада је ИНТЕРФЕР четири године за редом проглашаван за „Културни догађај у општини 
Апатин“. У 2015. години је одржан јубиларни 20. ИНТЕРФЕР. 
 
 
Б.9.3.1.  SWOT матрица анализе  области развоја медија и односа с јавношћу 
 

Снаге Слабости 

- Постојање локалних медија: ТВ „Апатин“,“Нови Глас 
Комуне“, Радио „Дунав“,Радио „Апатин“, ИНТЕРФЕР 

- Перофесионална и добра програмска шема 
- Обученост запослених да могу одговорити свим 

медијским задацима 
- Локални медији имају свој веб сајт и своју страницу 

на Фејсбук друштвеној мрежи 
- Интезивна сарадња са образовним институцијама, 

омладинским,спортским и  другим удружењима, 
НВО,Јавним предузећима  

- Медијски Интернационални фестивал  ИНТЕРФЕР 
„Златна Ника“  

- НКГ је једини писани медиј у општини Апатин 
- НГК је јединствен по томе што има редовне 

странице на шокачком језику, као и на мађарском. 
- ТВ „Апатин“ је међу најбољим информативним и 

документарним програмом у Војводини, са највише 
директних преноса, информативних, културних и 
забавно спортских програма у  
Војводини 

- ТВ „Апатин“ је једина телевизија у општини Апатин 
- Професионална техника која може да одговори 

највишим стандардима новинарства 
- Радио „Апатин“ као чинилац националне радио 

мреже ефикасно омогућава ширење информација 
од значаја општине Апатин широм Србије 
 

- Недовољна средства у буџету општине Апатин 
опредељена за јавно информисање грађана 

- Ниски професионални стандарди на српској 
медијској сцени који се рефлектују у свим локалним 
срединама, па и у Апатину. 

- Таблоитизација медија у Србији која намеће  
негативне стандарде у локалном информисању. 

- Судови не штите медије и медијске слободе, чиме 
им се угрожавају медијске слободе, а изазива 
цензуре медија и аутоцензура новинара због страха 
од необјективних и политичких суђења.  

- Појава пиратерије и нелојалне конкуренције која 
угрожава медијске слободе и рад легалних 
локалних медија у Апатину. 

- Готово непостојеће маркетиншко тржиште 
оглашивача у Апатину и готово општа 
незаинтересованост великих оглашивача да се  
оглашавају у медијима Апатина. 

- Друштвена криза која разара цео систем има 
негативан утицај на све медије, посебно локалне 

- Непоштовање медијских закона од стране 
државних органа и судија који не познају  

- медијско правно незнање на нивоу државе 
угрожава стандарде новинарства и медијске 
слободе, а то се посебно намеће и локалним  
медијима у Србији, те и у Апатину 

Шансе Претње 

- Јавни конкурси за пројектно финансирање медија 
на три године омогућавају планирање, улагање и 
слободу изражавања  локалних медија у Апатину 

- Развој дигитализације и потпуни прелазак на ХД 
технологију- ТВ „Апатин“ 

- Отежан прилив инвестиција, пре свега 
маркетиншких прихода 

- Економске и друге врсте нестабилности у држави 
које се одражавају на рад локалних медија 

- Непоштовање медијских закона и стандарда у 
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- Повећање тиража и броја страна у недељнику НГЛ у 
складу са финансијама 

- Осавремењаванње обе радио станице Апатина 
- Учешће у пројектима ради опремања медија на 

локалном нивоу 
- Развој медијског садржаја локалних медија  
- Унапређење ИНТЕРФЕР-а, јединог новинарског 

фестивала те врсте у Србији и свету 
- Увођење стране у НГК на ромском језику 
- Ширење сигнала и гледаности у свим насељеним 

местима општине Апатин 
- Унапређење сопствене ТВ продукције,копродукције 

и независне продукције 
- Развијање интернет новинарства и постојећег 

интернет сајта-портала 

новинарству Србије која се негативно намеће и 
локалним медијима у Апатину 

- Нелојална медијска конкуренција, пиратерија која 
угрожава рад локалних апатинских медија, а не 
санкционише се 

- Игнорисање локалног информисања, посебно у 
малим срединама 

 
 
Б.9.3.2.  Приоритети, циљеви и мере развоја медија и односа с јавношћу у општини Апатин 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1.Свеобухватно информисање 
грађана општине Апатин – 
остваривање јавног интереса у 
Општини Апатин у у складу са 
Законом о информисању и 
медијима 

1.1.Спровођење суфинансирања 
медија путем јавног конкурса за 
период 2015-2017.г. и за период 
2017.-2020.г. ради производње 
медијских садржаја 

1.1.1. Обезбеђивање средстава 
буџета за суфинансирање 
медијских садржаја, према 
резултатима спроведеног конкурса 
у општини Апатин 
1.1.2 Утврђивање позитивних 
ефеката производње медијских 
садржаја у информисању грађана 
Општине Апатин 

2.Развој инфраструктуре у области 
медија 

2.1. Инфраструктурно унапређење 
и материјално техничко опремање 
локалних медија 

2.1.1.Опремање медија на 
локалном нивоу (улагање у нову 
технологију, савремену опрему) 

  2.1.2 Едуковати и обучити 
запослене у складу са новим 
технологијама 

  2.1.3 Едуковати запослене у 
медијима за писање пројеката 

3.Развој медијског садржаја 
локалних медија 

3.1 Унапређење квалитета 
информисања грађана 

3.1.1.Производња нових медијских 
садржаја у локалним медијима  

3.1.2. Спровођење медијских 
активности кроз сарадњу са НВО-а 
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Б.9.4. СПОРТ 
 

Према подацима из Спортског савеза општине Апатин, у оквиру општине постоји 53 спортске организације које 
делују у свих 5 насељених места. У широком спектру спортских грана најзаступљенији је фудбалски спорт који окупља 
око 400 играча у 8 регистрованих клубова. На другом месту према популарности и традицији је рукометни спорт који 
је заступљен у Апатину, Пригревици и Сонти. 

Остале лопташке спортске гране које су заступљене су одбојка, у обе конкуренције / мушка и женска / и кошарка. 
Код водених спортова егзистирају: два пливачка клуба од којих је један и триатлонски, кајак, подводне активности и 
спортски риболоов. Атлетичари су окупљени у два клуба ( апатински и пригревачки ). Прилику да се баве борилачким 
спортом имају деца из Апатина, Пригревице, Сонте и Купусине учлањена у клубове: карате, бокс, кик-бокс, аикидо и 
рвачки. Куглашки спорт такође је један од омиљених спортова, тренутно постоје три клуба, два мушка и један женски. 
Древном, шаховском игром, такмиче се екипе из Апатина и Пригревице које окупљју велики број одраслих и деце која 
ће у наредном периоду бити носиоци активности. Три фитнес клуба су удружена у Савез. Чланови спортске породице 
су тенисери, бициклисти и пикадо клуб. 

Број регистрованих спортиста је 1200 од чега је 260 регистрованих жена. 
Што се тиче објеката физичке културе, у шест насељених места општина бележи 10 фудбалских терена, од 

отворених терена 13 рукометних, 10 кошаркашких и 7 одбојкашких.  
Од затворених спортских објеката три су рукометне хале, четири спортске сале у оквиру којих су две сале за 

борилачке спортове и фитнес. Такође постоји једна двостазна куглана у Купусини и једна осмостазна куглана у оквиру 
Бање Јунаковић. Углавном су сви објекти за мале спортове у оквиру школа. При школама у Пригревици и Сонти су у 
последњих 10 година саграђене савремене и вишефункционалне спортске хале.  

У „Бањи Јунаковић“ ради 6 отворених базена. Чланови спортских организација у воденим спортовима користе 
просторије Дома спортова на води ( рониоци и спортски риболовци ) док кајакаши имају посебан хангар за смештај 
кајака и кануа и просторије за тренинг, такође на самој обали Дунава.  

У складу са предвиђеним плановима за изградњу спортских хала, општина Апатин је обезбедила све 
прелиминарне активности чиме би свако насеље поседовало адекватан простор за одвијање рекреативних 
активности. 

Изградњом аква парка највећег у региону (10 базена) и затвореног олимпијског базена, постоје услови за 
бављење воденим спортовима и  рекреацијом на води. У оквиру парка постоје четири тениска терена као и стаза за 
шетњу кроз шуму. Због близине Дунава постоје велике могућности да општина развија спортове на води и цикло 
туризам. 

Преглед спортских инфраструктурних објеката на територији општине Апатин: 
Спортске дворане: 

- Хала Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину капацитета 1.100 места.  Терен димензија 42х22 м 
(рукомет, мали фудбал, кошарка, одбојка), подлога паркет. Адреса: Димитрија Туцовића ББ 25260 Апатин 

- Хала Основне школе „Младост“ у Пригревици капацитета 450 места.  Терен димензија 40х20 м (рукомет, мали 
фудбал, кошарка, одбојка), подлога паркет. Адреса: Вука Караџића бр. 4 25263 Пригревица 

- Хала Основне школе „Иван Горан Ковачић“ у Сонти капацитета 450 места.  Терен димензија 40х20 м (рукомет, 
мали фудбал, кошарка, одбојка), подлога паркет. Адреса: Војвођанска бр. 58  25264 Сонта. 

Стадиони: 
- Спортски центар „Раде Свилар“ у Апатину капацитета 2.500 места. Фудбалски терен димензија 100х 50 м. 

Адреса: Дунавска обала ББ 25260 Апатин 
- Фудбалски терен у Пригревици димензија 90х45 м. Адреса: Млинска ББ/1 25263 Пригревица 
- Фудбалски терен у Сонти димензија 110х70 м. Адреса: Жељезничка ББ 25264 Сонта 
- Фудбалски терен у Свилојеву димензија 90х45 м. Адреса: Жељезничка 21 25265 Свилојево 
- Фудбалски терен у Купусини димензија 90х45 м. Адреса: Сомборски пут ББ 25262 Купусина 
- Фудбалски терен у Рибареву димензија 90х45 м. Адреса: Рибарево. 
Спортске хале: 
1. Спортска сала у Дому спортова у Апатину. Поседује сале за аеробик, борилачке спортове и теретану са 

свлачионицама 
2. Спортска сала у Техничкој школи у Апатину. Поседује терен димензија 40х20 м (рукомет, мали фудбал, 

кошарка, одбојка ), подлога паркет. Адреса: Пригревачка бр. 72 , 25260 Апатин 
3. Спортска сала у Гимназији „Никола Тесла “- Терен димензија 26х13 м   (кошарка, одбојка), подлога паркет. 

Адреса: Блок 112 ББ, 25260 Апатин 
4. Спортска сала „Партизан “ - Поседује сале за аеробик и борилачке спортове са свлачионицама, подлога 

паркет. Адреса: Вука Караџића ББ , 25263 Пригревица. 
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Отворени спортски терени у граду Апатину:: 
1. Рукометно игралиште у оквиру Гимназије 
2. Мини пич терен у оквиру Техничке школе 
3. Рукометно игралиште, 5 објеката / Блок 22, 34, 60, 71 и 83 /  
4. Кошаркашко игралиште у оквиру Гимназије 
5. Кошаркашко игралиште у оквиру Техничке школе 
6. Кошаркашко игралиште у оквиру Дома спортова 
7. Кошаркашко игралиште, 4 објекта /Блок 22, 56, 60 и 83 / 
8. Одбојкашко игралиште у оквиру Гимназије 
9. Одбојкашко игралиште у оквиру Дома спортова 

10. Одбојкашко игралиште, 2 терена у оквиру Техничке школе 
11. Одбојкашко игралиште, 2 објекта / Блок 8 и 56 / 
12. Игралиште за велики фудбал у оквиру Техничке школе 
13. Атлетска стаза око фубалског игралишта у оквиру Техничке школе 
14. Тениско игралиште у оквиру Гимназије 
15. Тениско игралиште у склопу Бање Јунаковић ( 4 терена ) 
16. Бич волеј терен у Блоку 18 
17. Трим стаза дужине 800 метара са 14 постављених справа дуж стазе 
18.  Кајакашка стаза дужине 1000 метара. 

Отворени спортски терени у насељеном месту Сонта: 
1.   Рукометно игралиште у оквиру Дома омладине 
2.   Рукометно игралиште у оквиру основне школе 
3.   Кошаркашко игралиште у оквиру основне школе 
4.   Мало фудбалско игралиште, ледина, поред стадиона. 

Отворени спортски терени у насељеном месту Купусина: 
1. Рукометно игралиште у оквиру основне школе 
2. Кошаркашко игралиште код пруге 
3. Двостазна куглана 
4. Рукометно игралиште код стадиона.  

Отворени спортски терени у насељеном месту Пригревица: 
1. Рукометно игралиште у оквиру „Партизана“. 
2. Кошаркашко игралиште у оквиру „Партизана“. 

Отворени спортски терени у насељеном месту Свилојево: 
1. Фудбалско игралиште 
2. Рукометно игралиште у оквиру основне школе 
3. Одбојкашко игралиште у оквиру основне школе. 

Отворени спортски терени у не насељеном месту, Велики салаш:  
1. Фудбалско игралиште. 

Остали спортски објекти (куглана, стрељана, теретана, сала за борилачке спортове) укупно 56 објеката: 
Теретане: 
- У оквиру Дома спортова у ул. Димитрије Туцовића бр. 55 коју бесплатно могу да користе сви спортисти чији су 
клубови чланице Спортског савеза општине Апатин. Користе је и остали грађани за рекреацију. Теретана је 
савремено опремљена са 20-ак различитих справа, шипкама, плочама и сталцима; 
- Теретана у хали О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Апатин; 
- Теретана у сали Техничке школе;  
- Теретана кајак клуба. 
Куглане: 
- Куглана „Јунаковић“ у оквиру Бање „Јунаковић“. Нова осмостазна куглана, једна од бољих у Европи.  Од 

осталих садржаја садржи 2 пикадо апарата и 2 билијара; 
- Приватна куглана фирме „МС Елкоп“ Д.О.О. недавно опремљена новим монтажним стазама. Поседује 4 стазе. 

Поред грађана рекреативаца користи је мушки куглашки клуб за тренинге и утакмице. 
Стрељана: 
- У оквиру О.Ш. „Жарко Зрењанин“ у Апатину. Поседује 6 стрељачких места. Користи је Стрељачка дружина „Раде 

Кончар“ за тренинге и такмичења. 
Шах клуб:  Објекат који користи шаховски клуб могу да користе сви грађани за рекреативно бављење шахом. 
Објекат за пеинтбол:Просторије старе корпаре користе се за бављење пеинтболом. 
Кајакашки хангар: Дом спортова на води. 

Смештајни капацитети у функцији спорта:: 
1. Бања „Јунаковић“ - располаже са 131-ом двокреветном собом и четири апартмана. 



142 
Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015 - 2020. године 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

2. Дом ученика у Техничкој школи - располаже са 140 лежаја у двокреветним собама 
3. Приватни смештај - у граду се налази двадесетак приватних апартмана укупног капацитета око 200 места. 
 

Табела 5: Списак клубова по спортским гранама који су активни у општини Апатин 
ФУДБАЛ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ„ ПАРТИЗАН “ -  КУПУСИНА 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ„ ДИНАМО “ -  СОНТА 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ„ ЈЕДИНСТВО “ - РИБАРЕВО 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ„ ПИК ПРИГРЕВИЦА “ - ПРИГРЕВИЦА 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ„ ТЕРЕКВЕШ “  -  СВИЛОЈЕВО 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ ОЛИМПИК “-  АПАТИН 
ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ МЛАДОСТ-АПА “ - АПАТИН 
КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА „ АПА-ФУТСАЛ “- АПАТИН 
ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ АПАТИН 

РУКОМЕТ 
ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ АПАТИН “  -  АПАТИН 
РУКОМЕТНИ КЛУБ„ СОНТА “- СОНТА 
РУКОМЕТНИ КЛУБ„ АПАТИН “ -  АПАТИН 
РУКОМЕТНИ КЛУБ„ ПИК ПРИГРЕВИЦА “ - ПРИГРЕВИЦА 

ОДБОЈКА 
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ АПАТИН “- АПАТИН 
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ БУМ ВОЛЕЈ “- ПРИГРЕВИЦА 
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ ТЕМПО “- АПАТИН 

КОШАРКА 
КОШАРКАШКИ КЛУБ „ ПРИГРЕВИЦА “- ПРИГРЕВИЦА 
ОМЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ „ АПАТИН“ - АПАТИН 
КОШАРКАШКИ КЛУБ „АПА КОШ“ - АПАТИН 
КОШАРКАШКИ КЛУБ „ДУНАВ 2014“- АПАТИН 

КАРАТЕ 
КАРАТЕ КЛУБ „ ПАРТИЗАН “ - АПАТИН 
КАРАТЕ КЛУБ „ КУМИТЕ “ - СОНТА 
КАРАТЕ КЛУБ „ ФУНАКОШИ “ -  ПРИГРЕВИЦА 
КАРАТЕ КЛУБ „ ЏИМИ “ - ПРИГРЕВИЦА 

КУГЛАЊЕ 
КУГЛАШКИ КЛУБ „ АПАТИН “- АПАТИН 
КУГЛАШКИ КЛУБ „ ЈУНАКОВИЋ “ - ПРИГРЕВИЦА  
ЖЕНСКИ КУГЛАШКИ КЛУБ „ АПАТИН “- АПАТИН 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ 
КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА„ АПА БУЦОВ “ - АПАТИН 
УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ СМУЂ “ - КУПУСИНА 
УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ШАРАН“ - ПРИГРЕВИЦА 
УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „СОНТА“ - СОНТА 

ШАХ 
АПАТИНСКИ ШАХ КЛУБ„ ВУЛКАН ПРОТЕКТОР “ - АПАТИН 
ПРИГРЕВАЧКИ ШАХ КЛУБ - ПРИГРЕВИЦА 

АТЛЕТИКА 
АТЛЕТСКИ КЛУБ „ АПАТИН “ - АПАТИН 
АТЛЕТСКИ КЛУБ „ ОМЛАДИНАЦ “-  ПРИГРЕВИЦА 

БОДИ БИЛДИНГ, ФИТНЕС И АЕРОБИК 
БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ „ БРАЋА БЛАНУША “- АПАТИН 
УДРУЖЕЊЕ ЗА БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС „КЛЕОПАТРА“-АПАТИН 
КЛУБ СПОРТСКОГ АЕРОБИКА И ФИТНЕСА „ФИТ ЏИМ“- АПАТИН 

КИК БОКС 
КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „ ГОЛДЕН БОЈС“ - АПАТИН 
КИК БОКС КЛУБ "ПАНТЕР"  - АПАТИН 

ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
ТЕНДОРЈУ АИКИДО КЛУБ АПАТИН- АПАТИН 
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „ АС АПАТИН “ - АПАТИН 
БОКСЕРСКИ КЛУБ „ АПАТИН “- АПАТИН 
ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНЕ АКТИВНОСТИ - АПАТИН 
КАЈАК КЛУБ „ ПАНОНИЈА “- АПАТИН 
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ПИКАДО КЛУБ „ ЈУНАКОВИЋ “ - АПАТИН 
ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКИ КЛУБ „ СТАРТ “ - АПАТИН 
ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ ЈУНАКОВИЋ “ - АПАТИН 
ПЛИВАЧКО-ТРИАТЛОНСКИ КЛУБ „ ДЕЛФИН “ - АПАТИН 
РВАЧКИ КЛУБ „ КУПУСИНА “-  КУПУСИНА 
СТОНОТЕНИКИ КЛУБ „ АПАТИН “ - АПАТИН 
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „ РАДЕ КОНЧАР “ - АПАТИН 
ТЕНИСКИ КЛУБ „ ДУНАВ “ - АПАТИН 
УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  „ СВИ НА СПОРТ “ - АПАТИН 

 
У општини Апатин спорт се финансира из буџетских средстава општине,сопственим средствима клубова и 

удружења,донације,спонзорства и путем пројеката кроз различите конкурсе.Пројектне активности најчешће се своде 
на финансирање из покрајинских извора средстава.Мали број манифестација или програма остварује значајније 
приходе са којима би могла да финансира трошкове рада. 

 
Б.9.4.1.  SWOT матрица анализе  области спорта 

 
Снаге Слабости 

- Традиција спортске културе 
- Постојање територијалног Спортског савеза 

општине и примена  законских аката који уређују 
спорт у ЈЛС 

- 1,87% буџетаопштине Апатин 
чинеиздвајањазаспорт ( без трошкова за 
тренинге и такмичење) 

- Широка заступљеност различитих спортова 
- Велики број младих спортиста у клубовима 
- Добри инфраструктурни капацитети 
- Спортскеактивностиорганизоване усвим 

насељенимместима 
- Међународна такмичења и митинзи 
- Постојање такмичарског школског спорта 
- Постојање услова за развој водених спортова ( 

Дунав, базени, Дом спортова на води ) 
- Постојање бициклистичких стаза 
- Постојање трим стазе 
- Постојање Музеја спорта 

 

- Недостатак спортских  објеката  у појединим 
насељеним местима  

- Фискултурнесале( Купусина, Свилојево)и 
реквизити  сууглавномулошемстању 

- Недовољан број термина у спортским   халама,  а 
нарочито за бављење спортовима и рекреацијом 
у зимском периоду 

- Слаба заступљеност базичних спортова 
- Недостатак спортске амбуланте 
- Недовољна повезаност спорта и медицине у 

циљу превенције и корекције деформитета тела 
(корективна гимнастика) 

- Недовољно едукован стручни кадар за рад са 
најмлађим спортистима 

- Школски спорт кроз секције и такмичења доста 
неорганизовани 

- Недовољан број учесника у школском спорту, 
иста деца укључена у сва школска такмичења 

- Недостатак затвореног базена на територији 
урбаног дела града 

- Удаљеност базена од насељених места 
- Систем РСИ неуређен на нивоу ЈЛС 
- Недовољна маркетиншка подршка  спорту 

Шансе Претње 

- Едукован стучни кадар у свим спортским 
организацијама у општини 

- Развој Спорта за све - Унапређење здравих 
стилова живота и активирање грађана и 
запослених у рекреативном вежбању и 
такмичењу у слободном времену  

- Развој спорта лица са посебним потребама 
- Укључивање већег броја жена у спорт 
- Развој водених спортова 
- Сарадња школа и спортских клубова 
- Развој спортског туризма, бициклизам, кајак-кану  

регате 
- Промоција града кроз спорт 

- Недостатак  или недовољност новца у спорту 
- Неулагање у изградњу и обнову спортске 

инфраструктуре,  
- Утицај политике на спорт 
- Миграције спортиста и стручњака 
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Б.9.4.2.  Приоритети, циљеви и секторске мере за развој спорта 

 
ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Развој спортске инфраструктуре  1.1. Очувати и унапредити  спортске 
објекте (повећан број активних 
учесника у спорту, подигнут ниво 
квалитета,спортских резултата)  

1.1.1. Реконструисање и 
опремање постојеће спортске 
објекте 
1.1.2. Редовно одржавање  
спортских објеката 
1.1.3. Изградња нових објеката 
спортске инфраструктуре 
 

2. Унапређење здравља свих 
активних учесника у спорту, од 
предшколаца до рекреативаца 

2.1. Обезбедити просторне и 
техничке услове за  унапређење 
здарвља свих учесника у спорту 
 

2.1.1. Превенција разних 
спортских оболења, спортских 
повреда; стручан и брз опоравак 
спортиста 
 

2.2. Едукација свих учесника у 
спорту о значају спорта у 
превенцији оболења, спортских 
повреда  и друштвених девијација 

 2.2.1. Повезаност спортских, 
образовних и здраствених 
организација ради унапређења 
здравља активних учесника у 
спорту 

3. Унапређење система спорта на 
нивоу општине Апатин 
 
 

3.1.  Спроводити акције које 
промовишу спорт  

3.1.1. Подстицање програма који 
развијају школски и предшколски 
спорт 

3.1.2. Подстицање програма  који 
укључују грађане у рекреативне 
активности 

3.1.3. Унапређење система за 
расподелу буџетских средстава и 
за доделу термина спортским 
организацијама 
3.1.4. Организовање активности 
које повезују спорт и привреду, са 
нагласком на новчаној подршци 
привреде спорту 
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Б.9.5. ЦИВИЛНО ДРУШТВО 
 
Према подацима Агенције за регистре РС, евидентирано је укупно 76 организација, асоцијација и удружења грађана 
са простора општине Апатин, чија активност није задовољавајућа и неје довољно усаглашена и уједначена.   
 
Табела 6:  Преглед структуре цивилног сектора са простора општине у односу на област остваривања циљева 

 
ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ  
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење „Кластер транспорта и логистике 
Војводине“, Апатин 

Транспорт и логистика 

2. „МКПАНТЕР“ Апатин, Апатин Мотоциклизам и саобраћајна култура 
3. „Удружење љубитеља мотора Пригревица“, 

Пригревица 
Промовисање мотоциклизма 

4. Удружење грађана „ТЦА“, Апатин Научно истраживање аутомобилизма 
 

ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење „Кластер предузетника Апатин“Апатин Сектор предузетништва, малих и средњих предузећа 
2. Удружење грађана „Ужарије“, Апатин Заштита власничких и управљачких права 
3. Удружење радника-акционара„Рапид“, Апатин Организовање промета акција у власништву чланова 

 
ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Природњачко друштво "Стари Дунав", Апатин Екологија и заштита животне средине 
2. Удружење грађана викендаша „Дунав-Стаклара“, 

Сонта 
Заштита и унапређење животне средине 

3. Удружење за заштиту и одгој птица “Тигрица 
Melopsittacus-Undulatu“s, Апатин 

Заштита, чување и одгој птица и унапређење одгоја и 
исхране птица 

4. Удружење кампера љубитеља природе, Апатин Окуплање љубитеља природе, очување животне 
средине 

5. „Општински савез одгајивача голубовa српских 
високолетача“, Апатин 

Унапређење голубарства 

6. Удружење одгајивача голубова Српских 
високолетача 627 „Феникс“, Апатин 

Одгој и заштита расе голубова српских високолетача 

7. Кинолошко друштво „Апатин“, Апатин Заштита животнесредине, рекреација, спорт, 
пропагирање спорта 

8. Кинолошко друштво „Панонија Апатин“, Апатин Узгајањe расних паса, заштита напуштених паса и 
оснивање азила за напуштене животиње 

9. Удружење одгајивача и љубитеља ситних 
животиња “Апатин”, Апатин 

Одгој ситних животиња врхунског квалитетa 

10. Удружење грађана за очување, истраживање и 
заштиту природе „Стари храст“, Апатин 

Очување, истраживање и заштита природе 

 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Друштво пчелара „Дунав“, Апатин Заштита пчеларства, стручно и научо образовање o 
производњи и промету пчелињих производа 

2. „ЕкоРуралНет“, Апатин Очување и развој пољопривредних газдинстава 
3. Асоцијација пољопривредника “Пригревица“, 

Пригревица 
Едукација, информисање и сарадња са науч. 
институцијама из области пољ.производње 

4. Ловачка организација „Фазан Сонта“, Сонта Ловство 
5. Удружење „Кластер пољопривреде Пригревица“, 

Пригревица 
Сектор пољопривреде 

6. Асоцијација пољопривредника „Сонта“, Сонта Сектор пољопривреде 
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ТУРИЗАМ  
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење кампера „Дунав“, Апатин Очување животне средине и туристичких добара 
2. Удружење „Кластер туризма микрорегије Апатин“, 

Апатин 
Туризам 

3. Удружење грађана „Еко дунавски рит“, Апатин Екологија, развој еко и руралног туризма, спорта, 
културе и уметности 

 
ЗДРАВСТВО, ХУМАНИТАРНИ РАД 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење „Организација здравствених радника 
општине Апатин“, Апатин 

Унапређење здравствене праксе и развој здравствене 
струке 

2. Удружење жена „Хумадона“, Апатин Хуманитарни рад 
3. Црвеникрст Србије - Црвени крст Војводине - 

Црвени крст „Апатин“, Апатин 
Хуманитарни рад 

4. „Друштво за борбу против шећерне болести 
општине Апатин“, Апатин 

Хуманитано-социјална област 

5. Друштво добровљног давалаца крви „Мићо 
Чабдарић“, Пригревица 

Добровољно давалаштво крви 

6. „Удружење пивопија Србије“, Апатин Борба против алкохолизма,едукација о пиварама у РС 
 
ОБРАЗОВАЊЕ 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење за креативно образовање и размену 
лингвистичких и културних искустава, 
„Мондианус“, Апатин 

Обука страних језика, унапређење педагошко-
дидактичке делатности 

 
МЛАДИ 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Уружење „Линк“, Апатин Унапређење квалитета живота у општини са акцентом 
на младе 

2. „Организација независне омладине Купусина“, 
Купусина 

Унапређење квалитета живота омладине 

3. Удружење грађана „Дунав“ 
 

Унапређење квалитета живота омладине 

4. Центар за културу и образовање „Сонта“, Сонта Креативно стваралаштво, унапређење живота деце и 
младих 

 
КУЛТУРА 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење „AQUARIUS 57“, Апатин 
 

Образовања, културе, здравља људи и спорта 

2. Удружење за културу, уметност и међународну 
сарадњу „Река“, Апатин 

Култура, уметност и међународна сарадња у култури 
и уметности 

3. Удружење филателиста „Апатин“, Апатин Сакупљање марака и другог филателистичког 
материјала 

4. КУД „Мажорет Сонта“, Сонта Култура, уметност, очување традиције 
5. Градско КУД „Дунав“ Апатин, Апатин Култура, уметност и очување традиције 
6. Градски хор „Јединство“ Апатин, Апатин Музичка култура 
7. КУД „Пригревица“, Пригревица Култура 
8. Омладинско КУД „Иво Лола Рибар“, Сонта Унапређење и очување културне баштине 
9. КУД „Петефи Шандор“, Купусина Остваривање културно образовних циљева грађана 

10. КУД „Јожеф Атила“, Свилојево Култура, уметност и очување традиције 
 

МЕДИЈИ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1.  
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СПОРТ 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење кајак-кану клуб „Данубиус“, Апатин 
 

Рекреација, пропагирање спорта, туризам 

2. Друштво педагога физичке културе“Стефан Душан 
Силни“, Апатин 

Физичка култура 

3. НВО Спорта и физичке културе “Дунав“, Апатин Спорт и физичка култура 
 

ПРАВА  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Савез инвалида рада Војводине ,,Општинска 
организација инвалида рада“, Апатин 

Ефикаснија заштита и унапређење положаја инвалида 
рада 

2. Друштво за церебралну и дечију парализу општине 
„Апатин“, Апатин 

Здравствена, социјална и правна заштита инвалида 

3. Удружење „Бреза“ Апатин Побољшање друштвеног положаја лица са посебним 
потребама 

4. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 
општине „Апатин“, Апатин 

Унапређење положаја војних инвалида 

5. Удружење ратних војних инвалида „Апатин“, 
Апатин 

Заштита и помоћ ратним и војним инвалидима 

6. Удружење ратних војних инвалида и породица 
погинулих бораца општине „Апатин“, Апатин 

Заштита статусног и материјалног положаја ратних 
војних инвалида и њихових породица 

 
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Удружење жена „Ружа црвена“, Апатин Унапређење положаја жена и успостављање родне 
равноправности 

2. Невладина организација „Фемина“, Апатин 
 

Побољшање друштвеног положаја жена, девојака и 
деце 

 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. Културно-просветна заједница Хрвата „Шокадија“, 
Сонта 

Заштита културне баштине Хрвата-Шокаца са подручја 
Војводине 

2. Удружење грађана „Пал Абрахам“, Апатин Култура и образовање, неговање матерњег мађарског 
језика 

3. Немачко удружење „Адам Беренц“ Апатин Очување немачког нациналног индентитета 
4. Завичајно удружење Срба из Лике “Личко 

огњиште“, Пригревица 
Неговање и очување традиције Срба из Лике 

5. Удружење Срба пореклом из Босне и Херцеговине 
„Петар Кочић“, Апатин 

Неговање културеи традиције српског народа 

6. „Центар за европску интеграцију Рома“, Свилојево Стварање услова за прикључење Србије ЕУ 
7. Културни центар Рома Апатин „Бели голуб“, Апатин 

 
Културне,просветне,здравствене и сл. активности 

8. Завичајно удружење Личана „Никола Тесла“ 
Апатин, Апатин 

Унапређење оложаја српског народа пореклом из 
Лике Републике Хрватске и др. земаља 

9. Удружење Рома Апатин „Златно сунце“, Апатин Унапређење положаја Рома 
10. Завичајно удружење Срба из Лике „Матица личка“, 

Апатин 
Неговање и очување традиције Србе из Лике 

11. Центар за култуту и образовање „Сонта“, Сонта Креативно стваралаштво, унапређење живота деце и 
младих 

 
БЕЗБЕДНОСТ  
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 
1. Добровољно ватрогасно друштво „Свилојево“, 

Свилојево 
Заштита од пожара 

2. Добровољно ватрогасно друштво „Купусина“, 
Купусина 

Унапређење и заштита од пожара 
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3. Добровљно ватрогасно друштво „Жарко 
Зрењанин“, Апатин 

Унапређење заштите од пожара 

 
ОСТАЛА ПРАВА 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕУДРУЖЕЊА Областостваривањациљева 

1. „Удружење пензионисаних војних лица“, Апатин Остваривање интереса и права пензионисаних војних 
лица 

2. „Општинско удружење пензионера „Апатин“, 
Апатин 

Заштита материјалног положаја пензионера, 
организовање друштвеног живота пензионера 

3. Организација пензионера „Апатин“, Апатин Заштита и унапређење положаја и права пензионера 
4. Удружење пензионера „Сонта“, Сонта Унапређење и заштита положаја пензионера 
5. Организација резервних војних старешина општине 

„Апатин“, Апатин 
Одбрана, безбедност, заштита и спаЈање људи и 
материјалних добара 

6. „Удружење бораца рата од 1990. год. општине 
Апатин“, Апатин 

Социјална сигурност чланова удружења, борба 
против подстицања на националну нетрпељивост 

 
 
Б.9.5.1.  SWОТ матрица анализе заступљености цивилног сектора 
 

Снаге Слабости 

- НВО настају спонтано из потребе у малим 
локалним заједницама 

- значајан број регистрованих НВО који делују из 
области културе,неговања традиције, заштите и 
унапређења животне средине 

- у порасту број удружења жена 
- обезбеђена буџетска линија 
- добра сарадња са локалном самоуправом 
- поједини општински објекти додељени на 

коришћење одређеним НВО 

- недовољан број регистрованих НВО из области 
спорта,младих, здравства и туризма 

- нису довољно обучени да конкуришу за 
финансијска средства  

- врло оскудна сопствена средства 
- недовољна сарадња и координација међу 

невладиним организацијама 
- послови НВО су углавном волонтерски ређе 

хонорарно 

Шансе Претње 

- обезбедити друге изворе финансирања кроз 
учешће у пројектима које финансирају 
ЕУ,републичке и покрајинске институције 

- обуке чланова/ца удружења о писању и 
спровођењу пројектних идеја 

- усвојити Лап за сарадњу са НВО 
- интензивна сарадња са локалним НВО и са 

другим сродним НВО у земљи и иностарнству 

- отежан прилив инвстиција 
- економске и друге врсте нестабилности и њене 

последице у земљи 

 
 
Б.9.5.2.  Приоритети, циљеви и секторске мере за развој цивилног сектора 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Унапређење рада НВО у 
општини Апатин 

1.1. Иницирање успостављање нових 
институционалних механизама као 
подршка развоју НВО 

1.1.1 Оснивање Фонда за подршку НВО 

1.1. Подршка јачању партнерства НВО и 
ЛСД 

  
  1.2.1 Организовање едукације о 

започињању сопственог бизниса 
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 1.2. Економско оснаживање жена и 
развој капацитета НВО 

1.2.2  Организовање семинара о 
производњи органске хране 

1.2.3 Промоција традиционалних 
занимања-развој старих и уметничких 
заната 

  1.2.4 Обуке чланица удружења о 
писању и спровођењу пројектних 
активности 
 

2. Повећање обима, квалитета 
услуга и активности намењених 
НВО 

2.1. Унапређење финансирања НВО 2.1.1 Обезбеђивање финансијских 
средстава у буџету општине Апатин 
 

  2.1.2 Обезбедити и друге изворе 
финансирања пројеката и програма 
НВО    
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Б.9.6.  ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  
 

У Србији је област људског права ОСИ регулисана „Законом о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом“. У овом Закону  израз "особе са инвалидитетом" означава особе са урођеном или стеченом 
физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које услед друштвених или других 
препрека немају могућности или имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу са 
другима, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте активности уз употребу техничких помагала или служби 
подршке. 

Локална заједница општине Апатин труди се више година уназад да представља блиско окружење појединца и 
покушава да дели осећање заједништва и припадности. Пуно се труда и напора улаже у процес за “изједначавање 
могућности” па тако  општинске службе, услуге, активности, информације и документација, стављају се на 
располагање свима, а нарочито особама са инвалидитетом. Инклузија, или социјална укљученост, не подразумевају 
изједначавање свих људи већ уважавање различитости сваког појединца. Инклузијау Апатину се спроводи у вртићима, 
школама и у Центру за социјлану помоћ. Педагози, васпитачи у Центру за социјалну помоћ учествују у активностима 
на оснаживању и ојачању деце која имају посебне потребе. Инклузија ОСИ се у нашој општини спроводиу 4 основна 
вида: 

• Инклузија деце с инвалидитетом кроз предшколско васпитање  и образовање;  
• Инклузија деце и омладине с инвалидитетом кроз редовно школовање;  
• Спорт и рекреација за децу и омладину са инвалидитетом; 
• Могућност запослења.  
Професионална рехабилитација и запошљавање сваке особе је једно од најбитнијих области живота, а за младу 

инвалидну особу је то још и више, јер је води ка самопривређивању и  истовремено је пут ка самосталном животу., 
што је битан предуслов и већа могућност равноправности инвалида у друштву.  

На евиденцији Националне службе за запошљавање у Испостави Апатин, налази се 113 особа са 
инвалидитетом.Све мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ односе се подједнако на сва 
незапослена лица, односно активне тражиоце запослења, без обзира на статус, с тим што особе са инвалидитетом 
имају додатну подршку у виду доле наведених мера. Мере активне политике запошљавања за особе са 
инвалидитетом Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом спроводе се као део процеса 
целокупне рехабилитације појединца, са циљем што адекватније радно-социјалне интеграције: 

•  Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства; 
•  Субвенција за опремање радног места  ОСИ; 
•  Јавни радови за ОСИ; 
•  Ново запошљавање за ОСИ; 
•  Обуке за ОСИ (информатичка и сл...). 

Мере и активности усмерене су на унапређење услова рада и подизање ефикасности особа са инвалидитетом на 
радном месту, као и јачање компетенција послодаваца који запошљавају особе са инвалидитетом и других 
заинтересованих субјеката, у циљу оспособљавања за пружање стручне помоћи као подршке особама са 
инвалидитетом код запошљавања, увођења у посао или на радном месту, праћења при раду и друго. 

Друштво и заједница би требало још више свесно користи и благостања запошљавања младих људи са 
инвалидитетом па је зато потребно стварати одговарајуће услове и не постављати препреке запошљавању. 

Приступачност ОСИ: Термин „приступачност“ уводи Правило 5. Стандардних правила УН за изједначавање 
могућности које се пружају ОСИ у ком се наводи: „Под приступом физичкој средини претпоставља се обавеза државе 
да покрене предузимање мјера за уклањање препрека које онемогућавају учешће у физичкој средини. Такве мјере 
треба да подразумијевају развој стандарда и смјерница, као и да размотре примјену закона који би обезбједили 
приступачност разним областима друштва, као што су становање, зграде, услуге јавног превоза, улице и остала 
спољна средина“.  

Оштина Апатин је 2010. године у оквиру регионалног пројекта "Мрежа градова и општина за све" који је на 
територији Војводине спроводило УГ "Живети усправно" из Новог Сада у сарадњи са партнерима, израдила локалну 
стратегију приступачности „Стратегија приступачности јавних објеката Апатин 2011-2015.“  Анализом имплементације 
локалног акционог плана који је саставни део наведене стартегије, увидело се да је све нереализоване активности и 
мере за спровођење приоритета за приступачност ОСИ потребно уградити у локални акциони план за приступачност 
ОСИ опште Стратегије за период 2015-2020.  
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Б.9.6.1.  SWOT матрица анализе достигнутог степена оставривања права ОСИ  

 
Снаге Слабости 

-Отворенст ЦЗР за сарадњу са пружиоцима услуга и 
корисницима услуга ОСИ 
-Подршка локалне самоуправе у побољшању 
квалитета живота ОСИ 
-Спремност породице са ОСИ на сарадњу са 
заједницом 
-Постојање  Удружења грађана особа са 
инвалидитетом 
-Постојање активне политике запошљавања особа 
са инвалидитетом 
-Постојање традиционалних манифестација које су 
посвећене промовисању способности ОСИ 
-Инклузија се спроводи у вртићима,школама и у  
Центру за социјални рад 

-Недостатак додатних извора финансирања за 
потребе ОСИ 
-Постојање негативних стереотипа и предрасуда 
према ОСИ у заједници 

Шансе Претње 

- Развој нових услуга у дневном боравку за ОСИ 
- Развој саветовалишта за родитеље и младе особе  

са инвалидитетом 
- Проширење смештајних капацитета 
- Реализација пројеката 
- Подстицање самозапошљавања 
- Већа подршка инклузији деце са инвалидитетом 
- Побољшање услуга помоћ и нега за старе особе и 

особе са инвалидитетом 
- Пружање стручне помоћи код запошљавања 

особама са инвалидитетом 
- Стварање предуслова за самостално становање 

ОСИ 
 

- Нестабилна економска и политичка ситуација 
- Компликован и дуготрајан процес остваривања 

права из области здравствене заштите 
 

 
 
Б.9.6.2.  Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење оствaривања права ОСИ 

 
ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1.Подршка развоју 
социјалних услуга 

1.1.Унапређење услуга за 
особе са инвалидитетом 

1.1.1 Унапређење услуге „Дневни боравак за 
ОСИ“ 
1.1.2  Стварање предуслова за самостално 
становање ОСИ 
1.1.3 Унапредити услуге помоћ и нега у кући за 
старе особе и особе са инвалидитеом 

2.Повећање нивоа 
приступачности јавних 
објеката и простора, за 
све грађане на 
територији општине, 
кроз спровођење 
концепта „Дизајн за све“ 

2.1.Формирање физички 
приступачног простора у 
свим јавним установама  
општине Апатин    
у складу са прописаним 
стандардима  
 

2.1.1. Санација јавних објеката са аспекта 
приступачности 
 
2.1.2. Спровођење стандардa приступачности у 
јавном простору у циљу повећања 
приступачности 
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Б.9.7.  РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 
 
Равноправност је једна од пет вредности на којима почива Европска унија. Један од основних предуслова 
прикључивања Србије Европској унији јесте и равноправно учешће жена на сваком нивоу политичког одлучивања,као 
и поштовање закона који гарантује једнака права женама и мушкарцима. Уставом Републике Србије гарантује се 
равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног живота,због чега су органи јавне власти 
дужни да прате остваривање родне радноправности и да развијају политику једнаких могућности. 

За успостављање de jure и de facto равноправности жена и мушкараца у Републици Србији, од примарног значаја 
је докуемнт “Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период 
2009-2015“. Стратегијом је дефинисано шест кључних циљева: 

1. значајније учешће жена у процесима одлучивања и остварвање равноправне заступљености оба пола; 
2. побољшање економског положаја жена; 
3. остваривање родне равноправности у образовању; 
4. побољшање здравља жена и унапређење родне равноправности у здравственој политици; 
5. превенција и сузбијање насиља над женама; 
6. уклањање родних стереотипа у медијима као и медијска промоција родне равноправности. 

У том смислу Општина Апатин је формирала Комисију за родну равноправност општине Апатин, Решењем о 
образовању комисије за родну равноправност Скупштине општине Апатин 2011. године са основним задатком да 
промовише,унапређује и осигура равноправно учешће жена и мушкараца у свим сферама јавног и приватног живота. 
На њену иницијативу Скупштина општине Апатин је 2012. године усвојила „ЛАП за унапређење родне равноправности 
у општини Апатин 2013-2015“. У плану је израда новог“ ЛАП родне равноправности у општини Апатин 2015-2020“. 

 
 
Б.9.7.1.  SWOT матрица анализе достигнутог степена родне равноправности 
 

Снаге 
 Слабости 

- Комисија за родну равноправност 
- Лице за родну равноправност 
- Лап за унапређење родне равноправности 

општине Апатин 2013-2015 
- Одлука о установљењу процедура о начину учешћа 

комисије за рр о одлучивању о питањима из 
надлжности општине 

- Подршка/сарадња виших нивоа власти ( република  
и покрајина) 

- Успостављен посебан линк у оквиру веб странице 
ОУ општине Апатин 
Обезбеђена буџетска линија 

- „Страх“, неиформисаност грађана/ки о 
родној равноправности, 

- Традиционални начин размишљања 
- Недовољна едукованост кључних актера и 

запослених у локалној самоуправи о значају 
родне равноправности 

 

Шансе Претње 

- Аплицирање код донатора 
- Направити кампању за веће укључивање жена у 

политички живот 
- Промоција родне равноправности и подизање 

свести јавности 
- Подстицати тела за родну равноправност на 

сарадњу са организацијама цивилног друштва кроз 
зајединичко спровођење пројекат ради 
побољшања положаја жена у руралним срединама 

- Подизање свести јавности о родно заснованом 
насиљу и облицима заштите 

- Политичка нестабилност у држави и 
окружењу 

- Промена политичког усмерења РС 
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Б.9.7.2.  Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење остваривања права родне 
равноправности 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Развијање 
институционалних оквира 
за сповођење и 
промовисање принципа 
родне равноправности 

1.1. Повећани капацитети, 
надлежности и видљивост тела 
за равоправност полова 

1.1.1 Израда годишњег плана рада Комисије 
за родну равноправност 
1.1.2 Перманентна едукација чланова/ца 
Комисије за равноправност полова у области 
родне анализе,родног буџетирања  
1.1.3 Информисање доносиоца/тељки одлука 
у локалној самоуправи о активностима 
Комисије и стању родне равноправности у 
општини 

 1.1.4 Органоизовање медијске кампање са 
циљем промоције родне равноправности  

 1.1.5 Редовно ажирирање странице “Комисија 
за родну равноправност на wеб страници 
општинске управе општине Апатин 

 1.1.6 Праћење сповођења ЛАП-а за родну 
равноправност 

2. Подстицање 
запошљавања жена, 
женског предузетништва и 
самозапошљавања ради 
побољшања  положаја жена 

2.1. Унапређење економског 
положаја жена кроз промоцију 
и подстицање женског 
предузетништва 

2.1.1. Организовање едукације о започињању 
сопственог бизниса 

 
 

 2.1.2 У сарадњи са НВО организовати 
промоцију традиционалних занимања-развој 
старих и уметничких заната 
2.1.3 У сарадњи са НВО организовати обуке о 
писању и спровођењу пројектних активности 
2.1. 4. Промовисање туристичког садржаја 
општине продајом производа домаће 
радиности,старих и уметничких заната 

3. Унапређење система 
заштите жртава родно 
заснованог, партнерског и 
насиља у породици 

3.1 Подизање свести јавности о 
родно заснованом насиљу и 
облицима заштите 

3.1.1. Спровођење медијске кампање и 
дистрибуција инфо материјала о 
неприхватљивости родно заснованог насиља 
са контактима институција којима је могуће 
пријавити насиље 

  3.1.2  Обележавање 16 дана активизма против 
насиља над женама одржавањем јавних 
акција у граду,у сеоским месним 
заједницама,ромским насељима,школама 
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Б.9.8. НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Права припадника националних мањина у правном систему наше земље регулисано је са више правних аката,  
прописа и стратегија: Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о националним саветима 
националних мањина, Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада 
националних савета националних мањина, Одлука о образовању Савета за националне мањине.  

Jедно од низа права припадника националних мањина је право да слободно изаберу своје лично име (које 
одговара културним особеностима и националном идентитету националне мањине којој припадају) и да се њиме 
користе у приватном и јавном животу. Упис личног имена припадника националне мањине у матичну књигу рођених 
на језику и према правопису језика националне мањине предуслов је за реализацију других аспеката права 
припадника националних мањина као што је нпр. право припадника националне мањине да им у личним 
документима (лична карта, пасош, здравствена књижица и сл.) име и презиме буде исписано на њиховом матерњем 
језику. Остваривање ових права припадници националних мањина у Општини Апатин могу остварити у Одељењу за 
општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове Општинске управе Општине Апатин, у  матичарској 
служби. Корисници овог права могу се о томе обавестити и на званичном сајту Општине Апатин. Као и друга права и 
слободе националних мањина ово право служи очувању националног идентитета и културне посебности националне 
мањине. 
 

 Остваривање права  припадника националних мањина-заједница на територији 
општине  

 
Општина Апатин, поред Апатина као општинског центра, обухвата и насеља: Купусина, Пригревица, Сонта и 

Свилојево. Према подацима Пописа становништва из 2011. у општини Апатин је живело 28.929 становника од којих је 
преко 60% српске националности (62.78%) и подједнак број припадника мађарске (10.72%) и хрватске националности 
(10.42%) а затим следе припадници румунске (3.96%) и ромске националне мањине-заједнице (1.60%). Мањине које 
имају испод 1% у укупном становништву општине Апатин, према броју становника су следеће: Албанци (26), Бошњаци 
(3), Бугари (2), Буњевци (49), Власи (1), Горанци (8), Грци (2), Јевреји (6), Југословени (188), Македонци (39), 
Муслимани (29), Немци (182), Руси (10), Русини (7), Словаци (26), Словенци (22), Украјинци (4), Црногорци (74), Чеси 
(1), Остали (153), Нису се изјаснили (1557), Регионална припадност (242), Непознато (215), Укупно (2.846 – 9,84%) 
 
Табела 6:  Упоредни приказ структуре становништва општине Апатин према етничкој или националној припадности 
/Попис  2002. и 2011. године  

 
 

НАЦИОНАЛНОСТ 

Попис  2002. Попис 2011. 
 

Број 
Удео у укупном 
становништву 

(%) 

 
Број 

Удео у укупном 
становништву 

(%) 

Срби 20.216 61,61 18.164 62,79 
Црногорци 109 0,33 74 0,25 
Југословени 727 2,21 188 0,65 
Албанци 26 0,08 26 0,08 
Бошњаци 3 0,009 3 0,01 
Бугари 2 0,006 2 0,006 
Буњевци 41 0,12 49 0,17 
Власи - - 1 0,003 
Горанци 1 0,003 8 0,03 
Мађари 3.785 11,53 3.102 10,72 
Македонци 32 0,09 39 0,13 
Муслимани 45 0,14 29 0,11 
Немци 159 0,48 182 0,63 
Роми 524 1,59 654 2,26 
Румуни 1.191 3,63 1.148 3,97 
Руси 6 0,02 10 0,03 
Русини 9 0,03 7 0,02 
Словаци 39 0,12 26 0,09 
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Словенци 25 0,07 22 0,07 
Украјинци 3 0,009 4 0,01 
Хрвати 3.766 11,51 3.015 10,42 
Чеси - - - - 
Остали 81 0,25 162 0,55 
Неопредељени 1.893 5,77 1.557 5,38 
Регионална 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Непознато 71 0,21 215 0,74 
Укупно 32.813 100 28.929 100 

*Републички завод за статистику - РЗС 
 
Статутом Општине Апатин уређује се право националне мањине-заједнице: „У општини је у службеној употреби 

српски језик, а равноправно се употребљавају ћирилично и латинично писмо.  На подручју месних заједница Купусина 
и Свилојево,  поред српског језика у службеној употреби је и мађарски језик и писмо,  а на подручју месне заједнице 
Сонта и хрватски језик и писмо“, (члан 7. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски 
називи су двојезични.  У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском и хрватском језику 
и писму, а сви изводи се издају и на мађарском и хрватском језику.  

Статутом Општине Апатин уређени су такође положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне 
односе (члан 50. и 51. Статута) и Заштитника грађана (члан 68. и 69. Статута). Први Савет за међунационалне односе 
установљен је Одлуком Скупштине општине 20. маја 2005.године., а институција локалног омбудсмана још није 
успостављена. 

У Апатину постоји 6 основних и 3 средње школе. У две основне школе настава се изводи и на мађарском језику а 
у једној основној школи (Сонта) предаје се хрватски језик као матерњи језик са елементима националне културе. У 
школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична. 

Развој мањинских политика и праксе поштовања права националних мањина сегмент је националних и 
регионалних јавних политика и спроводи се истовремено на локалном нивоу. У наредном периоду у Општини Апатин 
предвиђа се унапређење услова за остваривање културне афирмације националних мањина. Очекивани исходи ових 
програмских активности су: 

• интензивирана интеретничка размена; 
• повећано разумевање права и интереса припадника националних мањина; 
• унапређење мањинске културне аутономије. 
Националне мањине – националне заједнице регистроване на територији општине Апатин имају могућност да 

путем организација, организацијa, удружења, асоцијацијa и других  субјекaтa континуирано аплицирају за доделу 
средстава за потребе очувања свог блага, по расписаним јавним позивима Покрајинског секретаријата за прописе, 
управу и националне мањине. 

 
Табела 6: Приказ регистрованих правних лица - организацијa, удружења, асоцијацијa и других  субјекaтa са 
територије општине Апатин у области остваривања права националних мањина - националних заједница 
 НАЗИВ/СЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА Област остваривања циљева 

1. Културно-просветна заједница Хрвата „Шокадија“, 
Сонта 

Заштита културне баштине Хрвата-Шокаца са подручја 
Војводине 

2. Удружење грађана „Пал Абрахам“, Апатин Култура и образовање, неговање матерњег мађарског 
језика 

3. Немачко удружење „Адам Беренц“, Апатин Очување немачког нациналног индентитета 
4. Завичајно удружење Срба из Лике “Личко огњиште“, 

Пригревица 
Неговање и очување традиције Срба из Лике 

5. Удружење Срба пореклом из Босне и Херцеговине 
„Петар Кочић“, Апатин 

Неговање културеи традиције српског народа 

6. „Центар за европску интеграцију Рома“, Свилојево Стварање услова за прикључење Србије ЕУ 
7. Културни центар Рома Апатин „Бели голуб“, Апатин Културне,просветне,здравствене и сл. активности 
8. Завичајно удружење Личана „Никола Тесла“ Апатин, 

Апатин 
Унапређење оложаја српског народа пореклом из 
Лике Републике Хрватске и др. земаља 

9. Удружење Рома Апатин „Златно сунце“, Апатин Унапређење положаја Рома 
10. Завичајно удружење Срба из Лике „Матица личка“, 

Апатин 
Неговање и очување традиције Србе из Лике 

11. Центар за култуту и образовање „Сонта“, Сонта Креативно стваралаштво,унапређење живота деце и 
младих 
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 Остваривање права ромске националне мањине - заједнице на територији 
општине  

 
Општина Апатин према попису из 2011. године има укупно 29.029. становника од којих је 9,4% становника Рома који 
су претежно староседелачко становништво. Известан број Рома током последњих 20 година досељен је са простора 
републике Хрватске. Мањи број Рома из наше општине живи и ради у иностранству.Роми углавном живе у делу 
Апатина који је познат под називом „Ромско насеље“, и у Сонти. 

Роми говоре истим језиком, имају исте обичаје, по вероисповести су већином римокатолици, може се закључити 
да је реч о грађанима једнаког порекла. Ромска заједница у Апатину се  састоји од Рома староседелаца и њихових 
потомака.  

Када се сагледава образовање Рома на територији општине Апатин, не постоје званични подаци о образовном 
статусу одраслих Рома. Незваничне процене су да је преко 90% Ромске деце укључено у систем предшколског и 
основношколског образовања и да око 90% њих завршава основну школу. Од тог процента средњу школу уписује 
нешто више од 30% . Један објекат предшколске установе налази се у самом „Ромском насељу“ где ромска деца из 
насеља похађају предшколско образовање на узрасту од пет до седам година. Деци из дечјег вртића у ромском 
насељу обезбеђена је бесплатна ужина и боравак. Ученицима основне школе је обезбеђена бесплатна ужина, 
школски прибор, књиге и бесплатан превоз до школе у центру града. Од фебруара 2007. године, уведен је продужен 
боравак за ромске ученике првог, другог и трећег разреда, а од 2014. године отворен је и за четврти разред основне 
школе у оквиру ОШ „Жарко Зрењанин“.  

Општина Апатин је на иницијативу Канцеларије за инклузију Рома Владе АП Војводине 2008. године 
систематизовала радно место координатора за ромска питања. Обавезу за финансирање радног места координатора 
за ромска питања Прва три месеца је преузела Канцеларија за инклузију Рома. Локални акциони план је усвојен на 
период од 2010.-2015.године за области: образовања, запошљавања становања, здравства, социјалне заштите и 
културе. Контакт координатора за ромска питања: Адреса: Средња бб (зграда инспекцијске службе Општинске управе) 
канцеларија бр. 7, 22560 Апатин, тел: +381 25 772122, локал: 664, факс: +381 25 773212, e-mail: romi@soapatin.org 

Запошљавање Рома у општини Апатин: Према проценама ромских невладиних организација проценат радно 
способног становништва ромске националности креће се око 60%, док је проценат незапосленог ромског 
становништва око 90%. Број запослених лица ромске националности у општини Апатин креће се око 50 лица, а 
послови на којима су лица ромске националности најчешће ангажована су сезонски и углавном најмање плаћени 
послови као што су пољопривредни радови, копање канала, зидарски послови,пребирање и сортирање плодова воће 
и поврће. Према прикупљеним подацима међу Ромима су регистрована 5 предузетника и то по један: таксиста, 
пластичар, штампар, радио тв механичар и производњу воћа и поврћа под пластеницима. Обуку за бављење 
бизнисом у протеклом периоду похађало је 6 Рома, од који су се само двоје определили односно поднели захтев за 
доделу кредита за покретање привредне делатности и то један Ром у Апатину за оснивање фарме пилића а други Ром 
у Сонти такси превоза.Код НСЗ пријављено је око 380 незапослених Рома и Ромкиња. Највећи проблем је изразито 
неповољна квалификациона структура где чак 90% лица евидентирано код Служби за запошљавања нема чак ни 
основну школу.Велики број Рома и њихових породица принуђени су да се баве сакупљањем секундарних 
сиривинама. 

Ресурси које користе Роми: Близина Дунава окруженост шумама и пољопривредним земљиште главни су 
ресурси доступни Ромима и као таквим основни извор егзистенције. У току су радови на побољшање стандарда 
становања изградњом купатила и санитарних чворова у домаћинствима у насељу Рома. Од посебног значаја за 
насеље Рома и уопште овог дела Апатина је уређење главне градске депоније и изградња модерене саобраћајнице 
до исте као предуслов очувања заштите животне средине у насељу.  

Здраље Рома у општини Апатин: По питању здравственог стања Ромске популације учињен је озбиљан искорак 
на боље, отварањем амбуланте.У наредном периоду потребно је проширити амбуланту адаптацијом одговарајућег 
дела Дома Културе и учинити напоре да се иста технички опреми на вишем нивоу. Поред тога предност представља 
присуство медицинске сестре која пружа различите медицинске услуге. 

Социјална заштита Рома на подручју општине Апатин перманентно се пружа и одвија преко Центра за 
социјални рад. Овај вид заштите становнка путем пружања различитих облика социјалне заштите односи се сваке 
године на више стотина корисника од којих њих преко 50% су Роми.Запажена је потреба предузимања низа 
активности у правцу оснаживања ромске популације да уз подршку локалне заједнице сами могу да решавају разне 
проблеме са којима се сусрећу у животу на бржи ефикаснији и јефтинији начин.То је сигурно процес који траје и који 
ће увек изнова добијати нове облике и садржаје кроз напоре пре свега локалне заједнице да се побољша живот Рома 
па тиме и читаве заједнице. 

Култура Рома: Роми Апатинске општине као староседелачко становништво, живе на овим просторима више 
стотина година, имају своју културу, традицију, обичаје који заслужују већу медијску пажњу и шири информативни 
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простор. Традиционалним играма и песмама Роми афирмативно доприносе спознаји о вредностима њихове културе, 
постичу очување и унапређење индетитета ове етничке групе.  Ромска Ноћ-кирбај је манифестација која се 
традиционално сваке године одржава у насељу Рома и представља централни културни догађај ромске заједнице. 

 
Б.9.8.1.  SWОТ матрица анализе достигнутог степена мањинских права ромске популације   
 

 
 
 

Б.9.8.2. Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење остваривања мањинских права 
ромске популације   
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1. Укључивање Рома у 
образовни систем 

1.1.Израда базе података 1.1.1 Израда базе података са релевантним подацима 
о ромској популацији ( бројно стање, број 
домаћинстава итд.) 
1.1.2 Редовно ажурирање формиране базе података 

 1.2.1 Припрема ромске деце за полагање 
квалификационих испита 

 1.2.Припрема ромске деце 1.2.2 Организовање  припреме ромске деце за 
завршни испит 

 
1.2. 3 Реализовати посебне активности за ученике са 
слабијим оценама 

1.3. Укључивање ромске деце у 
целодневне облике предшколског 
образовања 

1.3. 1. Укључивање што већег броја ромске деце 
директном комуникацијом са ромским породицама 

1.3.2 Равноправна заступљеност деце до шест година 
у целодневним групама 

1.4. Описменавање младих Рома 1.4.1  Описмењаване младих Рома који су закаснели 
за основним образовањем (верификацја једне 
основне школе) 

14.2 Организовање стручних курсева,обука за рад 

2. Повећан број 
запослених Рома у 
општини Апатин 

2.1. Повећање информисаности 
Рома у области запошљавања 

2.1.1.Укључивање локалних медија у процес 
информисања Рома о запошљавању 

Снаге Слабости 

- Дечији вртић у Ромском насељу 
- Продужен боравак у оквиру ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 
- Здравствена амбуланта у Ромском насељу 
- Дом културе у Ромском насељу 
- Локални акциони план за побољшање положаја 

Рома у општини Апатин 2010-2015 
- Координатор за инклузију Рома 

- Висок проценат незапослености 
- Неповољна квалификациона структура 
- Ограничена средства локалне самоуправе 
- Пасивност ромских НВО 

Шансе Претње 

- Близина Дунава 
- Програми националне  службе за запошљавање: 

доквалификација,преквалификација и 
самозапошљавање“ 

- Интезивирање сарадње са потенцијалним 
донаторима кроз учешће у пројектима 

- Општа економска криза 
- Ограничена средства 
- Спора имплементација националних стратегија 
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  2.1.2 Укључивање ромских НВО у процес 
информисања о програмима запошљавања 

 
 

 
2.2  Повећање могућности 
запошљавања Рома 

2.2.1. Организовање афирмативних мера од стране 
НСЗ 

 2.2.2 Оргаизовање обука за отпочињање сопственог 
посла 

3. Побољшање 
инфраструктуре у 
Ромском насељу 

3.1. Побољшање услова рада у  
амбуланти  

3.1.1. Адаптација простора Дома културе за потребе 
амбуланте 

 3.1.2 Опремање амбуланте са неопходним 
медицинским инструментима 

  3.1.3 Отварање огранка апотеке у ромском насељу 

3.1.4 Повећање учешћа у сношењу трошкова набавке 
потребних лекова и санитарног материјала 

3.2. Унапређење и заштита 
животне средине 

3.2.1 Увођење атмосферске и фекалне канализације 

3.2.2 Измена азбесних одводних цеви 

3.2.3 Постављање контејнера за одлагање отпада 
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Б.9.9. ЦРКВЕ, ВЕРЕ  И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Према попису становништва из 2011. године у општини Апатин је живело укупно 28.929 становника који су се према 
верској припадности изјаснили на следећи начин: 
 
Табела 7:  Структура становништва општине Апатин према вероисповести  
 
 
ВЕРОИСПОВЕСТ 
 
 

Попис  2011. 
 

Апатин 
 

Западнобачка 
област 

 
Регион 

Војводине 

 
Република 

Србија 
 

православна 17486 127482 1357137 6079396 
католичка 8194 41236 336691 356957 
протестантска 94 1622 64029 71284 
остале хришћанске 68 184 1340 3211 
исламска 38 380 14206 222828 
јудаистичка 2 14 254 578 
источњачка  8 31 394 1237 
остале вероисповести 6 33 616 1776 
нису верници (атеисти) 404 2400 25906 80053 
нису се изјаснили 2331 13599 106740 220735 
непознато 254 757 18205 99714 
свега 25886 170808 1764443 6555931 
УКУПНО 28929 188087 1931809 7186862 
*Републички завод за статистику - РЗС 

 
Верски објекти у општини Апатин су следећи: 

1. Апатин, храм „Сабор Светих Апостола“- грађен је у периоду 1988-2003.  године 
2. Сонта, храм „Свети Георгије“ – изграђен 2000.  године 
3. Апатин, богомоља посвећена Светој Петки 
4. Пригревица, богомоља Светог апостола и јеванђелиста Марка 
5. Апатин, црква „Узнесење Блажене Дјевице Марије“ – 1998. је била 200 година. 
6. Апатин, црква „Пресвето Срце Исусово“ - изграђена 1933. 
7. Купусина, црква „Света Ана – мајка Блажене Дјевице Марије“ изграђена 1808. 
8. Пригревица, црквА „Свети Иван Крститељ“ -уређена 1909. 
9. Сонта, црква „Свети Ловро“ - саграђена 1812. 

10. Свилојево, црква „Свети Стефан краљ“ - саграђена 1906. 
 

Основни проблем са којима се сусрећу свештеници свих вероисповести јесу недостатак средстава за обнову, 
реституцију и подизање нових верских објеката. 
 
Б.9.9.1.  SWОТ матрица анализе области цркава, вера и верских заједница 
 

Снаге Слабости 

- Постојање верских објеката 
- Заступљеност различиих религија и вероисповест у 

општини 
- Добра комуникација међу свештеним лицима 
- Добра комуникација између локалне самоуправе и 

свештених лица 
- Улагање у реконструкцију верских објеката од 

стране локалне самоуправе 

- Недостатак финансијских средстава за додатна 
улагања у очување и опремање религијских објеката 

Шансе Претње 

- Учешће у пројектима кроз сарадњу са локалним, 
покрајинским и републичким институцијама, НВО 

- Економске и друге врсте нестабилности и њене 
последице у земљи 
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Б.9.9.2.  Приоритети, циљеви и секторске мере за унапређење области цркава, вера и верских 
објеката 
 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ 

1.Унапређење 
квалитета услуга 
верских институција 

1.1.Унапређење 
инфраструктуре верских 
објеката 

1.1.1 Суфинансирање духовних садржаја 

1.1.2 Обезбедити средства из других извора финансирања 
за очување и обнову инфраструктуре религијских објеката 
и верских заједница 
 

  1.1.3 Ревитализовати и опреми локалне верске објекте 

   
  1.2.1 Неговање добросуседских односа 

 1.2 Унапређење сарадње са 
другим верским институцијама 
и ресурсима на локалу и шире 

1.2.2  Афирмисање локалног становништва ради већег 
учешћа у реализацији циљева верских заједница 

1.2.3 Подстицати хуманитарни рад 
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ПОГЛАВЉЕ В: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА 
СТРАТЕГИЈЕ 
 
В.1. УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Пре него што се започне са процесом спровођења, неопходно је да Стратегија са оперативним (акционим) програмом 
прође процес јавне расправе и процедуру усвајања у локалном органу надлежном за доношење одлука и креирање 
политика локалне заједнице. Стратегија одрживог развоја општине Апатин 2015.-2020.године почеће се примењивати 
након  усвајања на седници Скупштине Општине Апатин.  

Након усвајања ревидиране Стратегије, локална самоуправа ће и даље имати кључну улогу у њеној 
имплементацији, на нивоу пројеката локалног социо-економског развоја као и надзору њиховог спровођења. 
Спровођење пројеката предвиђених у акционим плановима свих најзначајнијих сегмената одрживог развоја општине, 
најзначајнија је фаза у процесу стратешког планирања јер ће управо у фази имплеметације доћи ће до изражаја 
квалитет претходних фаза у планирању. Показаће се колико је визија развоја заједнице реалистична, да ли су 
правилно одређени стратешки и приоритетни циљеви и да ли је приликом креирања оперативног програма постигнут 
консензус између свих релевантних учесника,  приватног и јавног сектора. 

Као што је било омогућено процесу планирања, тако је и у процесу имплементације потребно обезбедити 
одговарајуће управљачке инструменте, институционалну инфраструктуру.  

 
 Дефинисање структура и процедура за имплементацију стрaтегије 

 
Реализација дефинисаних приоритета Стратегије неће бити могућа без успостављања структуре и организације која ће 
координирати активности на реализацији Стратегије. Успешност реализације Стратегије зависи од свих 
заинтересованих страна и њиховог учешћа у њеној примени. У том смислу, неопходно је успоставити ефикасан 
институционални оквир на свим нивоима у оквиру Општинске управе. 

Кључну улогу и одговорност за координацију и спровођење Стратегије имају Председник Општине, Општинско 
веће, Одсек за локални економски развој Општинске управе и Група за мониторинг имплементације Стратегије. 

Улога Председника Општине Апатин биће да се у складу са законима и Статутом Општине Апатин стара о 
укупном спровођењу дефинисаних планова и приоритета стратегије развоја и да о томе информише одборнике 
Скупштине Општине два пута у току једне календарске године на седницама Скупштине.  

Активно учешће Општинског већа чији су чланови задужени за одређене секторе јесте кључно, и осигураће 
високи степен координације између сектора у циљу остваривања што веће рационалности у коришћењу буџетских 
средстава, сарадњу са донаторима ради обезбеђења додатних средстава за спровођење Акционог плана, као и јаку 
политичку подршку за стратешке реформе. Чланови Општинског већа имају обавезу да при креирању својих 
годишњих програма рада уврсте пројекте који су усвојени у Акционим плановима. Посебно важан задатак биће да се, 
у складу са планираним моделом финансирања, у општински буџет уносе средства за финансирање пројеката из 
усвојених акционих планова. 

Активности Одсека за локални економски развој Општинске управе односи се на стручне, административне и 
оперативне послове везане за координисање рада јавних предузећа и локалне управе у процесу реализације 
пројеката и активности из акционог плана, координацију јавног, приватног и цивилног сектора и праћење 
имплементације Стратегије. Одсек за ЛЕР прикупљаће повратне информације о реализацији Стратегије и акционих 
планова и на основу тога сачињавати кварталне извештаје за Председника и Општинско веће о динамици спровођења 
акционих планова. Одсек за локални економски развој водиће рачуна о видљивости Стратегије, промовисаће 
активности на интернет страницама Општине Апатин о процесу остваривања одрживог развоја и редовно ће 
информисати јавност о свим активностима у вези са Стратегијом. 

За потребе праћења реализације Стратегије користиће се униформни веб сервис „My Project - систем за 
управљање и праћење пројеката“ (My Project) који јеразвијен коришћењем најновијих интернет и веб технологија. 
Сервис локалне самоправе My Project који треба да омогући ефикасно и брзо управљање пројектима како би 
аплицирање за финансијска средства, праћење реализације пројеката и представљање пројеката потенцијалним 
донаторима било што једноставније и квалитетније. Овакву услугу софтвера има више јединица локалних самоуправа 
са простора АП Војводине и на овај начин обезбедиће се компатибилност са већ уведеним функционалним 
решењима праћења степена реализације стратешких докумената на нивоу АП Војводине.  
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В.2. НАЧИНИ ПРАЋЕЊА И ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА 
 
Стратегија је „живи“ документ који може и који треба да се мења у складу сапотребама заједнице и спољашњим 
утицајима.Врло ефикасни поступци којима се преиспитује Стратегија су праћење (мониторинг) и вредновање 
(евалуација). Добре технике праћења и вредновања допринеће квантификовању исхода, анализи поступака, 
осмишљавању корака за унапређење и усклађивање стратегије.  

У поступку мониторинга и евалуације треба да учествују они који су задужени за њену имплементацију, који су 
учествовали у њеној изради, који директно управљају стратегијом, и  сви партнери партнерског форума који су 
учествовали у реализацији појединих пројеката и остали заинтересовани. 

 
 Дефинисање процеса мониторинга и евалуације 

 
Како би се осигурала успешна имплементација Стратегије, Општинска управа општине Апатин успоставиће Групу за 
мониторинг у чији ће састав ући: председник Групе з амониторинг, чланови Општинског већа, координатори радних 
тимова за израду Стратегије, представник АРРА „Панонрег“ из Суботицеви заинтересовани представници приватног и 
цивилног сектора. 

Задатак Групе за мониторинг биће праћење и контрола спровођења Стратегије, односно поређење извршених 
активности у односу на планиране. Група за мониторинг Стратегије састајаће се у редовним временским интервалима 
– најмање једанпут годишње, а по потреби и чешће. Председник Општине Апатин који је и председник Групе за 
мониторинг  ће на првом састанку Групе за мониторинг дефинисати динамику праћења и дефинисати датуме 
састанака групе за текућу годину. Пре сваког састанка Групе за мониторинг, председник ће најмање седам дана 
унапред обавестити чланове Групе о састанку. Група за мониторинг Стратегије ће пратити реализацију планираних 
активности преко дефинисаних индикатора у Акционом плану, и уколико уочи било каква одступања, предложиће 
корективне мере. На састанцима Групе за мониторинг водиће се записници који ће бити дистрибуирани члановима 
Групе за мониторинг, Одсеку ЛЕР-а и председнику Општине, одборницима Скупштине, заинтересованим 
представницима приватног и цивилног сектора. 

Према потребама, за екстерну евалуацију и стручну техничку помоћ биће ангажована АРРА „Панонрег“ из 
Суботице. Било да се евалуација спроводи интерно или екстерно, спровођење плана ће се оцењивати у светлу 
испуњавања циљева и ефеката који се желе постићи. Након евалуације Стратегије, сачиниће се извештај о евалуацији 
базиран на праћењу мера и активности дефинисаних акционим планом, а који ће садржати и праћење директних и 
индиректних ефеката мера и активности, и све релевантне информације ће бити основ за нови циклус планирања. У 
складу са потребама, узимајући у обзир доношење буџета на националном нивоу, промене у неком од развојних 
приоритета, отварање нових донаторских програма итд., усвојиће се корективне мере које ће иницирати ревизију и 
допуну Стратегије. 

Прву ревизију стратегије Општина Апатин ће урадити крајем 2017. године што представља половину временског 
оквира важења усвојене Стратегије.  

Прва група акционих планова израдиће се за период 2015 - 2017.година. Након истека прве групе акционих 
планова усвојиће се акциони планови за период 2018 – 2020. година. Усвајање друге групе акционих планова 
потребно је урадити заједно са планираном ревизијом Стратегије крајем 2017. године. 
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ПРИЛОГ 1 – ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

 

  

 



















 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2- АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ПО СЕКТОРИМА И ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА 

 

 



Б.1. ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ 
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА             Степен приоритета (висок) 

 
1.1. Стратешки циљ:  Развој железничке мреже у општини Апатин 
 
1.1.1. Програм: Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију пруга у општини Апатин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1 Израда пројектно-техничке 

документације за 
туристичку пругу: Сонта-
Апатин-Сомбор-Бачки Брег-
(Баја) 

Железнице Србије 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
ОпштинаАпатин, 
Град Сомбор 

Прекогранична 
сарадња са 
партнерима из 
Мађарске и 
Хрватске 

2015-
2019 

Прекогранични 
ИПА Фондови  

Степен промоције, степен обезбеђења 
пројектно-техничке документације 

идејна фаза  

1.1.1.2 Израда пројектно-техничке 
документације за градски и 
приградски превоз путника 
железницом (Лаки шински 
систем-Light railway 
transport, LRT) 

Железнице Србије 
ОпштинаАпатин,  

Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
ЈПП 

2015-
2019 

Управа за 
капитална 
улагања АПВ 

Степен промоције, степен обезбеђења 
пројектно-техничке документације 
Увођење алтернативног превоза 

идејна фаза 

1.1.1.3 Израда пројектно-техничке 
документације за мрежу 
индустријских колосека у 
Логистичком центру и Луци 
Апатин  

Лука Апатин, 
корисници у 
Логистичком 
центру 

Сви корисници 
индуструјских 
колосека у Луци 
Апатин и у 
Логистичком 
центру 

2015-
2017 

ЈПП, Управа за 
капитална 
улагања АПВ 

Oбезбеђења пројектно-техничке 
документације 

идејна фаза 

 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА-СЕКТОР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА                    Степен приоритета (висок) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Развој друмске инфраструктуре у општини Апатин 

 
2.1.1.Програм: Пројектовање, изградња и реконструкција друмске инфраструктуре у општини Апатин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 Израда пројектно-техничке 

документације за 
реконструкцију и изградњу 
друмске инфраструктуре 
која гравитира Логистичком 
центру и Луци Апатин,према 
Студији МИСП-а 

Општина Апатин Европска 
фондација,Корисн
ици Логистичког 
центра и Луке 
Апатин 
Дирекција за 
изградњу општине 

2015-
2017 

Управа за 
капитална 
улагања 

Обезбеђени друмски капацитети према 
европским стандардима у Логистичком 
центру 

идејна фаза 
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Апатин 
2.1.1.2 Израда пројектно-техничке 

документације за  изградњу 
Северне обилазнице у 
општини Апатин 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2015-
2019 

Општина 
Апатин,Управа 
за капитална 
улагања 

Измештање транзитног саобраћаја ван 
насељеног места 

идејна фаза 

2.1.1.3 Израда пројектно-техничке 
документације за  изградњу 
Јужне обилазнице у 
општини Апатин 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2015-
2019 

Општина 
Апатин,Управа 
за капитална 
улагања 

Измештање транзитног саобраћаја који је 
везан за логистички центар 

идејна фаза 

2.1.1.4 Израда пројектно-техничке 
документације за 
реконструкцију и изградњу 
општинске путне мреже-два 
главна општинска пута Л-1 и 
Л-2 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2015-
2017 

Општина 
Апатин,Управа 
за капитална 
улагања 

Знатно поправљање општег стања путне 
мреже  у општини којим би се одвијање 
друмског саобраћаја учинило бржим и 
сигурнијим 

идејна фаза 

2.1.1.5 Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
општинског пута 
Пригревица-Свилојево 

Општина Апатин 
Месне заједнице 
Пригревица и 
Свилојево 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2015-
2017 

Општина 
Апатин,Управа 
за капитална 
улагања 

Обезбеђење најкраће везе Пригревице и 
Свилојева са Сомбором 
Директан прилаз атару где велики број 
пољопривредника има  парцеле 

идејна фаза 

2.1.1.6 Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
обилазница око насеља 
Свилојево и Сонта 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2015-
2017 

Општина 
Апатин,Управа 
за капитална 
улагања 

Растерећење саобраћаја у насељеном 
месту, и скраћење времена транспорта 
робе  

идејна фаза 

2.1.1.7 Израда пројектно-техничке 
документације за  
постављање нове 
саобраћајне сигнализације 
ради техничког регулисања 
саобраћаја 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2015-
2017 

Општина 
Апатин,Управа 
за капитална 
улагања 

На нивоу целе општине урађен 
саобраћајни  пројекат на основу којег би 
се постављала саобраћајна сигнализација 

идејна фаза 

2.1.1.8 Израда пројектно-техничке 
документације за замену 
постојећих раскрсница са 
раскрсницама са кружним 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
Дирекција за 

2015-
2017 

Општина 
Апатин,Управа 
за капитална 
улагања 

Завршени пројекти и припрема за 
раскрснице са кружним током 
саобраћаја, постизање бесбедности и 
економичности 

идејна фаза 
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током изградњу општине 
Апатин 

2.1.1.9 Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
бициклистичких стаза кроз 
Општину Апатин 

Општина 
Апатин,Управа за 
капитална 
улагања 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2015-
2017 

Општина Апатин. 
месне заједнице 

Постизање циља физичког одвајања 
бициклистичког саобраћаја  од осталих 
видова превоза, а нарочито од теретног 

идејна фаза 

2.1.1.10 Израда пројектно техничке 
документације  и 
прибављање потребних 
услова и сагласности  за 
реконструкцију 
саобраћајница у насељу 
Сонта 

Месна заједница 
Сонта 

Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2016-
2017 

Општина Апатин. 
месна заједнице 

Стварање услова за одрживи друштвени 
и економски развој насеља Сонта 

идејна фаза 

2.1.1.11 Израда пројектно техничке 
документације  и 
прибављање потребних 
услова и сагласности  за 
реконструкцију 
саобраћајница у насељу 
Пригревица 

Месна заједница 
Пригревица 

Дирекција за 
изградњу општине 
Апатин 

2016-
2017 

Општина Апатин. 
месна заједниц 
Пригревица 

Стварање услова за побољшање 
саобраћаја у насељеном месту 

идејна фаза 

2.1.1.12 Реконструкција и изградња 
коловоза у улици Ади Ендре 
и деловима улица 
Сонћанска и Фабричка 

Месна заједница 
Свилојево 

Локална 
самоупрва, МЗ 
Свилојево, АП 
Војводина, РС 

2016-
2017 

Општина Апатин, 
МЗ Свилојево, 

Степен извођења пројекта по фазама Израђен 
идејни 
пројекат и 
пројекат за 
извођење 

 
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА-СЕКТОР ВОДНОГ САОБРАЋАЈА                    Степен приоритета (висок) 

 
3.1. Стратешки циљ:  Развој водног теретног транспорта 

 
3.1.1.Програм: Развој теретног водног саобраћаја на реци Дунав 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1 Израда пројектно-техничке 

документације за припрему 
израде Идејног решења за 
изградњу интермодалног 
терминала у контакт зони 
међународне луке Апатин 

Општина Апатин, 
ЈПП 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
 

2015-
2016 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
 

Стварање услова за изградњу отвореног 
логистичког центра са интермодалним 
терминалом за све кориснике Слободне 
зоне и Луке 

идејна фаза 

3.1.1.2 Израда пројектно-техничке Општина Апатин Покрајински 2015- Покрајински Стварање услова за реализацију плана идејна фаза 
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документације за припрему 
ради израде Идејног 
пројекта за уређење 
приобаља у општини Апатин 

 секретаријат за 
привреду 
 

2016 секретаријат за 
привреду 
 

генералне регулације-излазак насеља на 
Дунав и проширење спортско 
рекреативних површина 

 
3.2. Стратешки циљ:  Развој наутичког туризма и путничког саобраћаја на реци Дунав 

 
3.2.1.Програм: Израда планске и пројектно-техничке документације за даљи развој наутичког туризма на територији општине  
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.1.1 Израда пројектно-техничке 

документације за припрему 
израде Студије економске 
оправданости са 
генералним пројектом 
изградње комплекса 
наутичко-спортско-
рекреативног центра у 
атрактивној туристичкој 
зони на обали Дунавца у 
Апатину (проширење 
постојеће марине према 
Закону о туризму) 

Општина Апатин 
 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
 

2015-
2016 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
 

Стварање услова за прерастање  
садашњег статуса марине у наутичко-
туристички центар према Стратегији 
водног саобраћаја републике Србије 
2015-2025 

идејна фаза 

 
4. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА- СЕКТОР ВАДУШНОГ САОБРАЋАЈА                   Степен приоритета (висок) 

 
4.1. Стратешки циљ:  Развој ваздушног транспорта на територији општине Апатин 
 
4.1.1.Програм: Израда планске и пројектно-техничке документације за даљи развој  ваздушног саобраћаја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.1.1.1 Припрема потребне 

документације за изградњу 
(уређење земљишта) за 
намену еродрома за 
пољопривредну авијацију 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
 

2016-
2017 

Покрајински 
секретаријат за 
пољопривреду 
 

омогућавње надгледања и заштите усева идејна фаза 

4.1.1.2 Израда пројектно-техничке 
документације и изградња 
хелиодрома на територији 
општине Апатин 

Општина Апатин Покрајински 
секретаријат за 
привреду 
 

2016-
2017 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду 

омогућавње савремених услова 
ваздушног транспорта 

идејна фаза 
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5. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА- ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ                                        Степен приоритета (висок) 
 

5.1. Стратешки циљ:  Инфраструктурни  развој Слободне зоне „Апатин“ у Апатину 
 
5.1.1 Програм: Пројектовање, развој и инфраструктурно опремање Слободне зоне „Апатин“ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.1.1 Пројектовање (недостајућа 

документација) за 
инфраструктурно опремање 
СЗ „Апатин“ у Апатину 

Општина Апатин 
 

Фондови ЕУ 2016-
2017 

  идејна фаза 

 
5.2. Стратешки циљ:  Развој индустријских зона у општини Апатин 
 
5.2.1. Програм: Пројектовање, развој и инфраструктурно опремање индустријских зона у насељеним местима општине 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.2.1.1 Пројектовање, изградња и 

инфраструктурно опремање 
јужне индустријске зоне у 
општини Апатин, блокови 
79-82 и 91, као и у 
планираном логистичком 
центру, у блоковима 73, 75, 
84, 86, 87, 88 и 61 

Општина Апатин 
 

покрајински 
секретаријат за 
привреду  

2016-
2017 

Фондови ЕУ, 
Управа за 
капитална 
улагања 

Стварање услова за коначно опремање 
индустријских зона у складу са развојем 
логистичког центра и Луке Апатин 

идејна фаза 

5.2.1.2 Пројектовање (недостајућа 
документација) за наставак 
изградње комуналне 
инфраструктуре у 
Индустријском парку у 
Купусини  

Општина Апатин 
Месна заједница 

покрајински 
секретаријат за 
привреду  

2016-
2017 

Општина Апатин 
Месна заједница 

Изградња комуналне инфраструктуре  са 
циљем стварања услова за нове 
инвеститоре 

идејна фаза 

 
6.  ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА- СЕКТОР ЛОГИСТИКЕ                                                                   Степен приоритета (висок) 

 
6.1. Стратешки циљ:  Развој логистичких капацитета општине Апатин 
 
6.1.1. Програм: Израда пројектно-техничке документације за развој логистичког центра са интермодалним терминалом 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
6.1.1.1 Израда недостајуће 

пројектно-техничке 
документације за даљу 

Секретаријат за 
привреду, 
Општина Апатин 

Секретаријат за 
привреду, 
Едукативни 

2015-
2017 

секретаријат за 
привреду 
Фондови ЕУ 

Задовољење транспортних потреба 
потреба за све врсте предузећа , 
субјеката у слободној зони и свих 

идејна фаза 
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изградњу логистичког 
центра Апатин према 
Регионалном просторном 
плану АПВ 

центар, ФТН корисника отвореног логистичког центра 

 
7.   ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – СЕКТОР ВОДОПРИВРЕДЕ - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ   

                        Степен приоритета (висок) 
7.1. Стратешки циљ:  Развој водоснабдевања у општини Апатин 
 
7.1.1. Програм: Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне мреже 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
7.1.1.1 Пројектовање, изградња и 

ревитализација водоводне 
мреже у насељима општине 
Апатин 

Општина Апатин Месне заједнице 2015-
2017 

Општина Апатин, 
месне заједнице 

Ревитализована и изграђена водоводна 
мрежа 

идејна фаза 

7.1.1.2 Припрема за 
водоснабдевање путем 
регионалног изворишта у 
Апатину - припрема 
неопходне документације 

Покрајински 
секретаријат за 
привреду,  
Општина Апатин 

Општине „Бачког 
система“ 

2017-
2019 

Управа за 
капитална 
улагања 

Реализација РППАПВ, обезбеђење 
довољне количине воде 

идејна фаза 

7.1.1.3 Технолошка опрема за 
дохлорисање воде  која се 
из водоторња шаље ка 
потрошачима у Сонти 

Месна заједница Општина Апатин 2016-
2017 

ресорни 
Секретаријати 
АПВ 

Знатно побољшљње квалитета пијаће 
воде у Сонти 

идејна фаза 

 
8.  ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОПРИВРЕДА - КАНАЛИЗАЦИЈА  

                     Степен приоритета (висок) 
8.1. Стратешки циљ:  Развој фекалне и отпадне канализационе мреже за насељена места општине Апатин 
 
8.1.1.Програм: Пројектовање, изградња и реконструкција фекалне канализационе мреже у насељеним местима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
8.1.1.1 Изградња главног 

гравитационог колектора и 
мреже фекалне 
канализације под ниским 
притиском насеља Сонта 

Месна заједница 
Сонта 

Дирекција за 
изградњу  

2016-
2020 

Секретариајти 
АПВ, ЕУ фондови 

Решавање проблема  одвођења и 
прераде  комуналних отпадних вода у 
насељу Сонта 

идејна фаза 

8.1.1.2 Израда Идејног пројекта и 
Студије оправданости 
изградње засебног 

Месна заједница 
Сонта 

Дирекција за 
изградњу  

2016-
2020 

Влада АПВ, 
Влада РС, ЛС , ЕУ 
фондови 

Побољшање квалитета живота и  и 
заштитас животне средине 
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пречистача отпадних вода у 
насељу Сонта и изградња 
истога 

8.1.1.3 Завршетак канализационе 
фекалне мреже у Меснoj 
заједници Пригревица  

Месна заједница 
Пригревица 

Дирекција за 
изградњу 

2016-
2020 

Влада АПВ, ЛС , 
ЕУ фондови  

Побољшање квалитета живота и  и 
заштитас животне средине 

 

8.1.1.4 Иновирање пројектне 
документације и изградња 
фекалне канализације за 
насеље Свилојево 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
Месна заједница 
Свилојево, 
Дирекција за 
изградњу 

2016-
2018 

Општина Апатин, 
АПВ; РС; ЕУ 

Побољшање квалитета живота и  и 
заштитас животне средине 

 

 
 
8.2. Стратешки циљ:  Развој атмосферске канализационе мреже за насељена места општине Апатин 
 
8.2.1.Програм: Пројектовање, изградњa и реконструкција атмосферске канализационе мреже у насељеним местима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
8.2.1.1 Израда Идејног пројекта и и 

Главног пројекта одвођења 
атмосферских вода у нови 
реципијент-за улице 
Кајмакчаланска и део Лазе 
Костића  

Месна заједница 
Сонта 

Дирекција за 
изградњу 

2016-
2018 

Општина Апатин, 
месна заједница  

Решавање проблема одвођења 
атмосферских вода у најнижем делу 
насеља Сонта  

идејна фаза 

8.2.1.2. Израда пројектне 
документације  и изградња  
цевовода за одводњу 
атмосферске воде  из језера 
у Свилојевској улици до 
постојећег цевовода  код 
старог изворишта водовода  

Месна заједница 
Пригревица 

Дирекција за 
изградњу 

2016-
2018 

Општина Апатин, 
месна заједница  

Решавање проблема одвођења 
атмосферских вода из депресије језера у 
Свилојевској улици 

 

 
9. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  И ДРУГА КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

Степен приоритета (висок) 
9.1. Стратешки циљ:  Уређење депонија у насељима у општини Апатин 
 
9.1.1.Програм: Пројектовање, изградња и санација депонија у насељеним местима општине 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
9.1.1.1 Планирање и санација 

депонија у општини Апатин, 
са усмерењем на 

Општина Апатин Месне заједнице, 
Град Сомбор 

2016-
2017 

Покрајински 
фондови, ЕУ 
фондови 

Решавање питања управљања отпадом идејна фаза 
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регионалну депонију 
9.1.1.2 Санација постојеће дивље 

депоније у насељу 
Пригревица 

Месна заједница Општина Апатин 
 

2016-
2017 

Покрајински 
фондови 

Санацијса дивље депоније и одвожење 
смећа на депонију у Апатину 

идејна фаза 

9.1.1.3 Пројекат рекултивације и 
санације депоније месног 
сметлишта комуналног 
отпада у насељу Сонта 

Месна заједница Општина Апатин 
 

2016-
2017 

Покрајински 
фондови 

Санацијса дивље депоније и одвожење 
смећа на депонију у Апатину 

идејна фаза 

9.1.1.4 Пројекат изградње нове 
зелене пијаце у насељу 
Сонта 

Месна заједница Општина Апатин 
ЕУ фондови 

2016-
2018 

Покрајински 
фондови 

Изградња нове савремене пијаце идејна фаза 

 
10. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА-ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА                  Степен приоритета (висок) 

 
10.1. Стратешки циљ:  Развој енергетске инфраструктуре 
 
10.1.1.Програм: Израда пројектне документације за развој енергетске инфраструктуре 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  

10.1.1.1 Израда пројектне 
документације за развој 
енергетске инфраструктуре 
нов далековод 110 КВ од ТС 
"Апатин" са ТС "Сомбор" 

ЕПС надлежна 
министраства 

2016-
2020 

Републички 
фондови 

Обезбеђење довољно капацитета за све 
потрошаче 

идејна фаза 

10.1.1.2 Изградња енергетске 
инфраструктуре-изградња 
нове трафостанице 

ЕПС надлежна 
министраства 

2016-
2020 

републички 
фондови 

Обезбеђење довољно капацитета за све 
потрошаче 

идејна фаза 

 
10.2. Стратешки циљ:  Развој алтернативних извора енергије и обезбеђење енергетске ефикасности 
 
10.2.1. Програм: Развој алтернативних извора енергије 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  

10.2.1.1 Развој алтернативних 
извора енергије-биомаса-
пројектовање 

Општина Апатин надлежне 
републичке и 
покрајинске 
институције 

2016-20 извори ЕУ Побољшљње животног стандарда идејна фаза 

10.2.1.2 Развој алтернативних 
извора енергије-енергија  
ветра-пројектовање 

Општина Апатин надлежне 
републичке и 
покрајинске 
институције 

2016-20 извори ЕУ Побољшљње животног стандарда идејна фаза 
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11. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА-СЕКТОР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА (ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ) 
                                                                                                                                                                                                   Степен приоритета (високк) 
11.1. Стратешки циљ:  Развој и унапређење телекомуникационих услуга 
 
11.1.1. Програм: Развој информационо-технолошке инфраструктуре 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  

11.1.1.1 Развој информационо-
технолошке инфраструктуре 

републичке јавне 
институције  

Општина Апатин 2016-
20120 

Фондови ЕУ Развијена и побољшана електронска 
комуникација 

идејна фаза 

11.1.1.2 Увођење система „Е управе“ 
у локалну самоуправу 

Општина Апатин јавне установе 2015-
2017 

републички и 
покрајински 
извори 

Увођење савремене технологије 
управљања 

идејна фаза 

11.1.1.3 Дигитализација 
радиодифузије на подручју 
општине Апатин-наставак 
изградње оптичких каблова 

републичке јавне 
институције 

Општина Апатин 2016-
2020 

Фондови ЕУ Развијена и побољшана радиодифузна 
комуникација 

идејна фаза 

 
12. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                  Степен приоритета (висок) 

 
12.1. Стратешки циљ:  Повећање ефикасности у управљању градским земљиштем и решавању имовинско правних питања 
 
12.1.1. Програм: Развој географског информационог система и управљања јавном имовином 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  

12.1.1.1. Развој географског 
информационог система у 
спрези са управљањем 
јавном имовином ЛС   

Начелник 
општинске управе, 
Директор ЈП 

Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016-18. Регионални ниво 
и ЛС 

Успостављен софтверски систем и 
спроведене обуке запослених 

Идејна фаза 

12.1.1.2. Припрема  за Израду 
Плана Генералне 
регулације  Апатина у 
складу са Изменама и 
доунама закона о 
планирању и изградњи  

Начелник 
општинске управе, 
Директор ЈП 

Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016-18. Регионални ниво 
и ЛС 

Припремљена документација Идејна фаза 

12.1.1.3.  Припрема документације  
за усклађивање 
Просторног плана општине 
Апатин у складу са Законом 
о планирању и изградњи 

Начелник 
општинске управе, 
Директор ЈП 

Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016-18. Регионални ниво 
и ЛС 

Припремљена документација Идејна фаза 

12.1.1.4.  Припрема документације  Начелник Општинска 2016-18. Регионални ниво Припремљена документација Идејна фаза 
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за израду Плана детаљне 
регулације дела приобаља 
у Апатину, део блокова 
9,14,15 и 72 

општинске управе, 
Директор ЈП 

управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

и ЛС 

12.1.1.5.  Припрема документације  
за израду Плана детаљне 
регулације за део блока 91 

Начелник 
општинске управе, 
Директор ЈП 

Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016-18. Регионални ниво 
и ЛС 

Припремљена документација Идејна фаза 

12.1.1.6.  Припрема документације  
за израду Плана детаљне 
регулације за јужни део 
обилазнице 

Начелник 
општинске управе, 
Директор ЈП 

Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016-18. Регионални ниво 
и ЛС 

Припремљена документација Идејна фаза 

12.1.1.7.  Припрема документације  
за израду Плана детаљне 
регулације за део пруге 
Свилојево-Сонта (триангл) 

Начелник 
општинске управе, 
Директор ЈП 

Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016-18. Регионални ниво 
и ЛС 

Припремљена документација Идејна фаза 

 
 

12.2. Стратешки циљ:  Савремено, функционално и урбано уређени простори у насељеним местима општине Апатин 
 
12.2.1. Програм: Уграђивање принципа добре праксе и одрживог развоја у урбанистичку документацију (Миленијумски циљ) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  

12.2.1.4 Урбанистичко уређење 
јавних простора, заштита 
животне средине и очување 
природних , културних и 
историјских вредности. 
Подстицај негаовања јавних 
простора и колективних 
добара 

Начелник 
општинске управе, 
Директор ЈП 

Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016. Национални и 
регионални 
ниво, ЛС 

Израђен адокументација  
 

Идејна фаза 

12.2.1.5 Израда пројектне 
документације и изградња 
етно куће личког , банијског 
и босанског живља 

Месна заједница Општинска 
управа, ЈП 
Дирекција за 
изградњу града 

2016. општина Апатин, 
покрајински 
фондови 

Израђен адокументација и изграђен 
објекат 
 

Идејна фаза 

12.2.1.6 Израда пројектне 
документације и изградња 
православне цркве у 
Пригревици 

Месна заједница СПЦ 2016. донације Израђен адокументација и изграђен 
објекат 
неговање и очување историјских 
вредности 

Идејна фаза 
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Б.2. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА БРЖИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ                                           Степен приоритета (висок) 
 

1.1. Стратешки циљ:  Снажна локална економија заснована на конкурентности 
 
1.1.1. Програм: Формулисање секторских развојних политика и стратегија 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1 Израда стратегије 

привредног развоја 
општине Апатин 

Општина Апатин Привредни 
субјекти са терит. 
општине 

2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђена и усвојена Стратегија 
привредног развоја општине Апатин 

Припрема у 
току 

1.1.1.2 Израда Стратегије развоја 
туризма Општине Апатин 

Општина Апатин  Туристички сектор 
општине 

2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђена и усвоје Стратегија развоја 
туризма општине Апатин 

Идејна фаза 

1.1.1.3 Израда Стратегије руралног 
развоја општине Апатин 

Општина Апатин  2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђена и усвојена Стратегија руралног 
развоја општине Апатин 

Припрема у 
току 

1.1.1.4 Израда програма промоције 
друштвеног одговорног 
понашања на територији 
општине Апатин 

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен и имплементиран Програм 
промоције 

Идејна фаза 

 
1.1.2. Програм: Развој и промовисање подстицајних мера у у циљу локалног економског развоја и запошљавања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1 Увођење система 

стимулативних мера и 
олакшица при отварању 
предузећа и отварању 
нових радних места 

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Креиран систем стимулативних мера Идејна фаза 

1.1.2.2 Стварање гаранцијског 
фонда општине за 
кредитирање привредног 
сектора  

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016. РС, АПВ, ЛС Формиран гаранцијски фонд за потребе 
кредитирање привредног сектора 

Припрема у 
току 

1.1.2.3 Програм подршке општине 
развоју МСП, женском, 
омладинском и социјалном 
предузетништву 

Општина Апатин Привредни сектор 2016.-
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен Програм подршке општине Припрема у 
току 

1.1.2.4 Израда Програма 
подстицаја општине Апатин 
у циљу повећања извозних 
Капацитета предузећа 

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016.-
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен Програм подстицаја Припрема у 
току 
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1.1.3. Програм: унапређење капацитета јавног сектора за спровођење локалних секторских политика 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1 Програм стручног 

оспособљавања служби у 
општини Апатин задужених 
за економски развој 

Општина Апатин 
 

 2016.-
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен Програм стручног 
оспособљавања служби у општини 

Идејна фаза 

1.1.3.2 Реструктуира-ње јавних 
предузећа и увођење 
тржишта и конкуренције у 
јавном сектору 

Општина Апатин  2016.-
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Реструктуирана јавна предузећа која 
послују према савременим 
критеријумима пословања 

припрема 

 
1.1.4. Програм: Унапређење пословног окружења 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.4.1 Решавање имовинско 

правних односа и услова за 
локације и објекте повољне 
за пословне активности 

Општина Апатин  2016 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Решени имовинско правни односи и већи 
број локација за привредне активности  

 

1.1.4.2 Ефикаснији рад локалне 
администрације у сегменту 
издавања дозвола и 
сагласности 

Општина Апатин  2016 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Ефикаснији систем издавања дозвола и 
сагласноти 

 

1.1.4.3 Развој и промовисање 
јавноприватног партнерства 

Општина Апатин  2016 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Већи број пројеката јавно-приватног 
партнерства у општини 

 

1.1.4.4 Унапређење сарадње 
локалне самоуправе и 
привредног сектора 

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Боља  сарадња између локалне 
самоуправе и привредног сектора 

 

 
1.2.   Стратешки циљ:  Унапређење привредне инфраструктуре 

 
1.2.1. Програм: унапређење ефикасности система пословних услуга за подршку мсп и предузетницима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1 Израда Програма подршке 

МСП и предузетницима 
Општина 
 

Привредни сектор 2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен Програм подршке  

1.2.1.2 Унапређење квалитетарада 
институција које пружају 
пословне услуге подршке 
МСП и предузетницима 

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016. - 
2017. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Унапређење ефикасности рада 
институција 

 

1.2.1.3 Подстицање повезивања и 
умрежавања субјеката у 
привредном сектору 

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016. - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Број кластера и пословних удружења, 
асоцијација 
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1.2.1.4 Развој пословног 
инкубатора у општини 
Апатин 

Општина Апатин 
 

Привредни сектор 2016 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Формиран пословни инкубатор  

1.2.1.5 Изградња производне хале 
у Слободној зони Апатин 

Општина Апатин Надлежне 
републичке  и 
покрај. инстит., 
Општина Апатин 

2016.  РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Степен промоције и заинтересованости 
инвеститора 

Припрема 

 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  РАЗВОЈ КОНКУРЕНТЕ И ИЗВОВНО ОРИЈЕНТИСАНЕ ПРИВРЕДЕ                              Степен приоритета (висок) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Привлачење иностраних и домаћих директних инвестиција у региону општине Апатин 
 
2.1.1. Програм:  Промоције општине Апатин ради привлачења нових инвестиција 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 Формирање базеподатака о 

расположивим ресурсима за 
потенцијалне  инвеститоре 

Општина Апатин  2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Формирана 
База података о расположивим 
ресурсима општине 

 

2.1.1.2 Промоција пословних 
потенцијала oпштине 
Апатин на домаћим и 
иностраним сајмовима 

Општина Апатин  2015 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Промоција пословних потенцијала 
општине на манифестацијама 

 

2.1.1.3 Израда промотивних 
материјала, каталога, 
проспеката и ЦД-ова о 
потенцијалима општине за 
улагања 

Општина Апатин  2015 – 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен промотивни материјала  

 
2.1.2. Програм: Спровођење активне политике привлачења инвестиција кроз развој партнерстава и међуопштинску сарадњу 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1 Програм развоја 

међуопштинских посл. 
потенц. за нове инвестиције 

Општина Апатин  Суседсне локалне 
самоуправе, 
развојне агенције 

2015 - 
2017 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен Програм развоја 
међуопштинских потенцијала 

 

2.1.2.2 Успостављање 
међуопштинске сарадње у 
циљу  промоције и развоја 
потенцијала  

Општина Апатин Суседсне локалне 
самоуправе, 
развојне агенције 

2015 - 
2016 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Успостављена сарадања између општина 
у циљу развоја потенцијала 

 

2.1.2.3. Маркетинг план активности 
за промоцију међуопшт. 
подручја за јасна улагања 

Општина Апатин Суседсне локалне 
самоуправе, 
развојне агенције 

2016. РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен маркетинг план промоције  
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2.2. Стратешки циљ:  Повећање броја предузетника и иновативних и извозно оријентисаних предузећа 
 

2.2.1. Програм:  Повећање броја предузетника 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.1.1 Израда Програма за развој и 

промоцију предузетништва 
Општина Апатин  Развојна агенција 2015 - 

2020 
РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен Програм развоја и промоције 
предузетништва 

 

2.2.1.2 Подршка start up 
пројектима 

Општина Апатин  Развојна агенција 2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Успостављен систем подршке старт уп 
пројектима 

 

2.2.1.3 Подршка, промоција, 
едукација и развој 
креативних индустрија 

Општина Апатин Развојна агенција 2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Развијена креативна индустрија  

2.2.1.4 Подршка, промоција, 
едукација и развој женског 
предузетништва 

Општина Апатин Развојна агенција 2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Развијено женско предузетништво  

2.2.1.5 Подршка, промоција, 
едукација и развој омладин. 
предузетништва 

Општина Апатин  Развојна агенција 2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Развијено омладинско предузетништво  

2.2.1.6 Подршка, промоција, 
едукација и развој соц. 
предузетништва 

Општина Апатин Развојна агенција 2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Развијено социјално предузетништво  

 
2.2.2. Програм: Стимулисање научно-истраживачког рада у служби привреде 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.2.1 Формирање Центра за 

иновације, развој и 
трансфер технологије 

Општина Апатин,  Развојна агенција, 
научне установе 

2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Формиран Центар   

2.2.2.2 Стипендирање пост 
Дипломских студената 

Општина Апатин  2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

10 стипендираних студената  

2.2.2.3 Подршка стучним Праксама 
за младе истраживаче у 
земљи и иностранству 

Општина Апатин, 
 

Развојна агенција, 
научне установе 

2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Стручне праксе за 10 студената  

2.2.2.4 Промоција, подршка и 
Развој економије знања 

Општина Апатин, 
 

Развојна агенција, 
научне установе 

2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Раазвој економије знања  

2.2.2.5 Подршка научно 
Стручним скуповима и 
конференцијама 

Општина Апатин, 
 

Развојна агенција, 
научне установе 

2015 - 
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Организовани научни скупови и 
конференције 
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Б.3. ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 

1.    ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ЗДРАВИЈИ, КВАЛИТЕТНИЈИ И БЕЗБЕДНИЈИ ЖИВОТНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ АПАТИН  
                        Степен приоритета (висок) 

1.1. Стратешки циљ:  Смањење броја и интензитета  узрочно–последичних веза између притисака на животну  средину и здравствених 
проблема локалног становништва 
1.1.1. Програм/ Мера: Ремедијација загађеног и  деградираног простора 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1 Санација постојеће дивље 

депоније у насељу 
Свилојево 

Локална 
самоуправа 

МЗ Свилојево, ЈКП 
„Наш дом“ 

2016. ЛС, АП 
Војводине, РС 

Квалитет реализације пројекта санације, 
ремедијације. Ефекти утицаја на животну 
средину. 

хитан 
еколошки 
проблем  

1.1.1.2        
 
1.1.2. Програм: Контрола штетних  организама у животној средини 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
1.1.2.2        
 
1.1.3. Програм: Минимизација употребе  штетних материја по здравље људи и  животну средину 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1        
1.1.3.2        
 
1.1.4. Програм: Обезбеђивање  здравствено - безбедне хране 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.4.1.        
1.1.4.2.        
 
1.2. Стратешки циљ:  Побољшање квалитета  амбијенталног ваздуха и других  медијума локалне животне  средине 

 
1.2.1. Програм/ Мера:  Повећање и уређење јавних површина под зеленилом, ваншумским и шумским засадима на територији општине                
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1.        
1.2.1.2.        
 
1.2.2. Програм: Афирмација еколошког менаџмента у управљању фармама, узгоју и држању  животиња 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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1.2.2.1        
1.2.2.2        
 
1.2.3. Програм: Смањење аерозагађења: употребе фосилних горива у грејању, паљења лисне масе и другог отпада, саобраћаја у центру 

насељених места 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.3.1        
1.2.3.2        
 
1.3 .  Стратешки циљ:  Интегрисано управљање ризиком од угрожавања здравља људи и загађења животне средине општине 

 
1.3.1.Програм:  Одржив развој комуналних услуга 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.1.1.        
1.3.1.2.        
 
1.3.2.Програм: Промоција здравих животних навика локалног становништва 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.2.1        
1.3.2.2        
 
 1.4.  Стратешки циљ:  Унапређење безбедности локалног животног простора 
 
1.4.1.Програм/ Мера:  Примена интегрисаних мера  прилагођавања на климатске  промене и управљања еколошким  ризицима и природним 
непогодама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.1.1. „У сусрет климатским 

променама“ 
Општина Апатин 
 

РРА Панонрег 
Суботица, 
Универзитет у 
Новом Саду, Покр. 
секр.  за 
урбанизам, град. и 
заштиту жив. 
сред., ЈП Воде 
Војводине, ЈП 
Војводинашуме, 
Реп. хидромет. 
завод 

2016 - 
2018. 
 
Фаза 1: 
2016.  
 
Фаза 2 : 
2017.- 
2018.  
 
 

Буџет општине 
Апатин (15%), 
покрајински или 
републички 
буџет (30%), 
средства из 
фонда Еврипске 
уније (55%) 
 

Квалитет Акционог плана прилагођавања 
на климатске промене,... . 
Квалитет реализације АП. 
Учешће целе локалне заједнице. 
Унапређеност знања лок. становништва. 
Успешност пилот пројеката. 
Интеграцијау ЛС. 
Оствареност прекограничног тематског 
пројекта. 
Заступљеност компоненти и приоритета 
Оквирне конвенције УН о промени климе 
у локалним секторским политикама 

Припрема 
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1.4.1.2.        
 
1.4.2.Програм: Заштита изворишта пијаће воде 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.2.1        
1.4.2.2        
 
1.4.3.Програм: Подизање ветрозаштитних засада 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.3.1        
1.4.3.2        

 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЦИРКУЛАРНЕ  ЕКОНОМИЈЕ ОПШТИНЕ АПАТИН                                             Степен приоритета (висок) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Заштита животне средине и природног капитала општине Апатин развојем економије малог карбонског отиска 
 
2.1.1.Програм/ Мера: Развој модела зелене  економије 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 „Развој локалног тржишта 

зелених послова, услуга, 
производа, знања и 
предузетништва“ 

Општина Апатин Општина Апатин- 
Одсек за ЛЕР, 
Центар за соц. 
рад, општинска 
јавна предузећа, 
Регионална 
развојна агенција, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошљавање и 
равноправност 
полова, 
Национална 
служба за 
запошљавање, 
Привредна 
комора/ Унија 
послодаваца 

2015.-
2017. 
 
Фаза 1- 
година 
2015:  
Фаза 2: 
2016. 
Фаза 2: 
2016.-17:  

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 
 
Буџет општине 
Апатин (15%), 
покрајински или 
републички 
буџет (35%), 
средства из 
фонда Европске 
уније (50%) 
 

Квалитет АП развоја локалног тржишта 
зелених послова, производа, услуга, 
знања и предузетништва. 
Успешност реализованости пилот 
пројеката. Број иноватних тржишних 
механизама у вези са подстицајем 
развоја зелене економије. Број започетих 
пројеката и послова из домена зелене 
економије. 
Број новоотворених радних места у 
сфери зелене економије. 
Број самозапослених у области зелене 
економије. 
Промене у количини неискоришћеног 
отпада. 
Повећање тражње за зеленим 
производима, услугама и знањем. 
Досег створене мреже првих зелених 
производа и услуга. 

Припрема 

2.1.1.2        
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2.1.2.Програм: Афирмација концепта циркуларне економије – економије без отпада 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1        
2.1.2.2        
 
2.1.3.Програм: Подстицање чистије производње и развоја индустријске екологије 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.3.1        
2.1.3.2        
 
2.1.4.Програм: Промоција одрживе  производње и потрошње 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.4.1        
2.1.4.2        
 
2.2. Стратешки циљ:  Стварање услова за  инклузиван раст локалне заједнице и смањење незапослености кроз тржишне инструменте зелене 
економије 
2.2.1.Програм/ Мера: Развој тржишта зелених  производа и услуга 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.1.1        
2.2.1.2        
 
2.2.2.Програм/ Мера: Развој тржишта аграрне биомасе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.2.1        
2.2.2.2        
 
2.2.3.Програм/ Мера: Подршка зеленом и социјалном предузетништву 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.3.1        
2.2.3.2        
 
2.2.4.Програм/ Мера: Подстицање амбијента за интерсекторско повезивање и оснивање еколошко-економских кластера 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.4.1        
2.2.4.2        
 
2.2.5.Програм/ Мера: Подршка развоју диверзификоване руралне економије и уопште одрживом руралном развоју 
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Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.5.1        
2.2.5.2        

 
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  РАЗВОЈ РЕСУРСНО ЕФИКАСНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН                                                                      Степен приоритета (висок) 

 
3.1. Стратешки циљ:  Унапређење енергетске ефикасности локалне заједнице 
 
3.1.1.Програм/ Мера: Побољшање енергетске ефикасности јавне инфраструктуре 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1 Увођење ESCO концепта у 

пројекат управљања јавном 
расветом 

Општина Апатин ГИЗ, 
Независни 
консултанти, 
Агенција за 
јавно-приватно 
партнерство 

 20106-
2020 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 
 
 

Уградња штедљивих извора светлости; 
Смањење потрошње ел.енергије; 
Повећање безбедности у саобраћају 

Припрема 

3.1.1.2        
 
3.1.2.Програм/ Мера: Подстицање већег коришћења обновљивих извора енергије (посебно хидрогеотермалног потенцијала  општине) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1 Мапирање потенцијала 

расположивих обновљивих 
извора енергије на 
територији општине Апатин 

Општина Апатин Општина Апатин, 
ПС за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство, 
ПС за енергетику 
и минералне 
сировине 

  Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 
 
 

Карта локација и капацитета за поједине 
врсте ОИЕ с посебним освртом на 
хидрохеотермални потенцијал; 
Могућност приступа подацима преко 
интернета 

Припрема 

3.1.2.2 Замена фосилних горива 
обновљивим изворима 
енергије у јавним 
установама 

Општина Апатин  Општина Апатин, 
ПС за енергетику 
и минералне 
сировине, 
Консултантско-
пројектантске 
фирме 

 Република, 
Покрајина, 
Локална 
самоуправа, 
ЕУ фондови 

Прелози јавних објеката за замену 
енергента; 

Предлози пројеката за замену фосилних 
горива са ОИЕ 

Припрема 

 
3.1.3.Програм/ Мера: Стављање у функцију  одрживог развоја свог неискоришћеног земљишта и других природних и енергетских ресурса на 
територији општине Апатин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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3.1.3.1        
3.1.3.2        
 
3.2. Стратешки циљ:  Заштита животне средине и природних ресурса општине Апатин 
 
3.2.1.Програм/ Мера: Имплементација и даљи  развој елемената локалног  система интегрисаног управљања отпадом 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.1.1        
3.2.1.2        
 
3.2.2.Програм/ Мера: Афирмација развоја енергетски одрживих фарми и  газдинстава 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.2.1        
3.2.2.2        
 
3.2.3.Програм/ Мера: Одрживо управљање локалним природним ресурсима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.3.1        
3.2.3.2        
 
3.3. Стратешки циљ:  Стварање услова за паметан раст локалне заједнице и побољшање социо-економског стања локалног становништва 
3.3.1.Програм/ Мера: Реализација трансфера знања у областима енергетске  ефикасности и ефективног коришћења природних ресурса 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.3.1.1        
3.3.1.2        
 
3.3.2.Програм/ Мера: Подстицање модела  ресурсно ефикасног менаџмента 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.3.2.1 „20-20-20 за Апатин“ Општина Апатин, 

Ј.П.“Дирекција за 
изградњу“ и ЈПП 

Општина 
Апатин/ 
Дирекција за 
изградњу 
општине, 
општинска јавна 
предузећа, РА 
Панонрег,ПС за 
енергетику и 
мин. сировине, 
ПС за науку и 

2015-
2020.  
(и више у 
зависности 
од уговора 
за ЈПП) 
Фаза 1-
година 
2015 
Фаза 2- 
године 
2016-2017 ; 

Република, 
Буџет општине 
Апатин (15%), 
покрајински или 
републички 
буџет (35%), 
средства и 
фондова ЕУ 
(50%). 
 

Квалитет акционог плана за подстицање 
повећања коришћења обновљивих 
извора енергије на територији општине. 
Остварени резултати акционог плана. 
Квалитет акционог плана за подстицање 
побољшања енергетске ефикасности на 
територији општине. 
Квалитет истраживања квалитета и 
квантитета 

Припрема 
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технолошки 
развој, ПС за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство, 
Универзите у Н. 
Саду, Државна 
Агенција за јавно 
приватна 
партнерства 

за све 
остале 
пројектне 
активности. 
Фаза 3- 
године 
2015-2020. 
У 
зависности 
од уговора 
са ЈПП. 

3.3.2.2        
 
3.3.3.Програм/ Мера: Подршка примени еколошко- енергетских иновација и технологија 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.3.3.1        
3.3.3.2        

 
4. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ОЧУВАНОСТ ФУНКЦИЈА ЕКОСИСТЕМА ОПШТИНЕ АПАТИН                                                         Степен приоритета (висок) 

 
4.1. Стратешки циљ:  Очување целокупног диверзитета локалних екосистема 
 
4.1.1.Програм/ Мера: Заштита, очување и унапређење свих функција локалних екосистема 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.1.1.1        
4.1.1.2        
 
4.1.2.Програм/ Мера: Заштита и очување биолошке, генетичке и геолошке разноврсности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.1.2.1        
4.1.2.2        
 
4.1.3.Програм/ Мера: Заштита и очување приобаља, влажних станишта и плавних подручја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.1.3.1       Припрема 
4.1.3.2        
 
4.1.4.Програм/ Мера: Смањење утицаја директних и индиректних фактора угрожавања функција локалних екосистема 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.1.4.1        
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4.1.4.2        
 
4.1.5.Програм/ Мера: Унапређење еколошког менаџмента и одрживог управљања у рибарству и ловству 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.1.5.1        
4.1.5.2        
 
4.2. Стратешки циљ:  Повећање укупне вредности локалних екосистема 
 
4.2.1.Програм/ Мера: Одрживо управљање простором локалних екосистема 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.2.1.1        
4.2.1.2        
 
4.2.2.Програм/ Мера: Kвалитативно унапређење локалног урбаног и руралног предела - пејзажа 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.2.2.1 Апатин- зелени град и 

најмлађа биорегија 
Војводине 

Општина Апатин   2015-
2017. 
Фаза 1-
година 
2015- 
2016. : 
Израда 
програма 
акционог 
плана ... 

Буџет општине 
Апатин (15%), 
покрајински или 
републички 
буџет (35%), 
средства и 
фондова ЕУ 
(50%). 

 Припрема 

4.2.2.2        
 
4.2.3.Програм/ Мера: Aфирмација  Горњег Подунавља  као простора изузетне еколошке важности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.2.3.1        
4.2.3.2        
 
4.2.4.Програм/ Мера: Oдрживо управљање ловним теренима и ловном дивљачи 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.2.4.1        
4.2.4.2        
 
4.2.5.Програм/ Мера: Стављање под заштиту подручја предвиђена за заштиту 
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Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.2.5.1        
 
4.3. Стратешки циљ:  Стварање услова за одржив развој локалне заједнице 
 
4.3.1.Програм/ Мера: Умрежавање еколошких, предеоних, културних и социо-економских елемената локалних екосистема у циљу одрживог 
развоја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.3.1.1        
4.3.1.2        
 
4.3.2.Програм/ Мера: Развој капацитета локалних субјеката за очување и унапређење функција екосистема 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.3.2.1        
4.3.2.2        
 
4.3.3.Програм/ Мера: Остваривање циљева програма натура 2000. 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.3.3.1        
4.3.3.2        

 
 

5.  ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И СЕКТОРСКИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ  
                                         СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ                                                                                    Степен приоритета (висок) 

5.1. Стратешки циљ:  Јачање стручних и техничких капацитета локалних субјеката за пројектни менаџмент у области заштите  животне средине и 
  енергетске ефикасности 
5.1.1.Програм/ Мера: Усвајање и реализација локалних програма и акционих планова за све области животне средине. 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.1.1 ИЗРАДА ЛЕАП-а  и СЕАП-а 

општине Апатин 
Општина Апатин  2015.-

2017. 
Фаза 1- 
2015- 
2016. : 
Израда 
ЛЕАП и 
СЕАП 

Буџет општине 
Апатин (15%), 
покрајински или 
републички буџет 
(35%), средства и 
фондова ЕУ (50%). 
 
 

 Припрема 

5.1.1.2        
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5.1.2.Програм/ Мера: Географско- информациони систем (гис) у сфери животне средине и енергетске ефикасности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.2.1 Катастар хидрогеотермалног 

потенцијала општине 
Апатин 

Општина Апатин Мин. рударства 
и енергетике, 
ПС за енергетику 
и минералне 
сировине, 
Универзитет у 
Новом Саду 

 2016-2017 Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 
 
 

Карта локација ХГТ извора са основним 
карактеристикама; 
Приступ подацима преко интернета 

Припрема 

5.1.2.2        
 
5.1.3.Програм/ Мера: Подстицање јавно-приватних партнерстава на пољу заштите животне средине и енергетске ефикасности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.3.1        
5.1.3.2        
 
5.1.4.Програм/ Мера: Унапређење сарадње локалне самоуправе и локалне заједнице са управитељима заштићених природних добара на 
територији општине Апатин. 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.4.1        
5.1.4.2        
 
5.2. Стратешки циљ:  Усвајање нових знања и вештина у области заштите животне средине и енергетске ефикасности 
 
5.2.1.Програм/ Мера: Развој хуманог капитала и образовања за одрживи развој општине Апатин. 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.2.1.1        
5.2.1.2        
 
5.2.2.Програм/ Мера: Афирмација мултисекторског и мултидисциплинарног приступа области заштите животне средине и енергетске 
ефикасности. 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.2.2.1        
5.2.2.2        
 
5.3. Стратешки циљ:  Унапређење положаја енергетске ефиканости и заштите животне средине у друштвеној агенди општине Апатин 
 
5.3.1.Програм/ Мера: Повећање учешћа локалне заједнице у управљању локалним заштићеним природним добрима 
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Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.3.1.1        
5.3.1.2        
 
5.3.2.Програм/ Мера: Увођење система енергетског менаџмента у локални јавни сектор 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.3.2.1 Увођење система 

енергетског менаџмента у 
општини Апатин 

Општина Апатин Општина 
Апатин/Дирекциј
а за изградњу 
општине, 
општинска јавна 
предузећа, ПС за 
енергетику и 
мин. сировине, 
Мин. рударства 
и енергетике, 
Консултантске 
фирме 

 2016-2018 
(и више у 
зависност
и од 
резултата) 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 
 
 

Формиран општински тим за енергетски 
менаџмент; 
Направљен регистар објеката јавне 
намене са енергетским прегледима; 
Урађен акциони план за повећање ЕЕ у 
јавном сектору; 
Урађен акциони план за коришћење 
локалних ресурса обновљивих извора 
енергије 

 

5.3.2.2 Пројекти имплементације 
енергетске ефикасности у 
општини Апатин 

Општина Апатин Општина Gussing 
– из Аустрије, 
Terming doo – 
Нови Сад,Пок. 
Сек. за енергет. 

2015-
2020. 

Буџет општине 
Апатин (15%), 
покрајински или 
републички буџет 
(35%), средства и 
фондова ЕУ (50%) 

Израђена свеобухватна анализа 
рационализације енергије уз примену 
ОИЕ, са крајњим циљем ЕЕ. 

Идејни 
пројекти 

 
5.3.3.Програм/ Мера: Развој и имплементација јединственог система информисања и мониторинга у области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности општине Апатин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.3.3.1        
5.3.3.2        
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Б.4. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ПОТРЕБНИХ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АПАТИН 

Степен приоритета (висок) 
1.1. Стратешки циљ:  Унапређење знања, посебно апликативног у руралним подручјима 

 
1.1.1. Програм: Унапређење знања, посебно апликативног у руралним подручјима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1 Израда катастра, људских и 

материјалних ресурса, 
прикупљање, ажурирање и 
обрада података о 
руралним подручјима. 
Представљање и стављање 
на располагање. 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
НСЗ Апатин, ПСС, 
РРА, ОУ, ОЦД, 
ФЦ,привредни 
субјекти са 
територије 
општине 

2015-20. Буџет Општине 
Апатин, 
Република, 
АПВ, ЕУ фондови 

По појединим активностима и према 
редоследу: сачињен катастар, 
одређена координација унутар 
Општинске управе, постављени 
подаци на сајт 

Припрема у 
току 

1.1.1.2 Формирање и/или 
организовање активности 
едукативних центара у 
руралним подручјима 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
НСЗ Апатин, ПСС, 
РРА, ОУ, ОЦД, 
ФЦ, 

2015-20. Буџет Општине 
Апатин, 
Република, 
АПВ, ЕУ фондови 

Формирани едукативни центри у 
најмање 3 рурална 
насеља,организоване едукације за 
најмање 300 учесника 

Припрема у 
току 

 
1.2. Стратешки циљ:  Унапређење знања, посебно апликативног у руралним подручјима 

 
1.2.1 Програм: Интегрисање и повезивање ради синергетског деловања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1 Повезивање тржница и 

велетрговина из урбаних 
средина са 
пољопривредницима и 
прерађивачима из руралних 
средина 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
РРА, постојећи 
класери, ОЦД, 
Апатинска 
пијаца, ТИЦ 

2015-
2018. 

Буџет Општине 
Апатин, 
Република, 
АПВ, ЕУ фондови 

Повезане тржница и велетрговине са 
пољопривредницима, њиховим 
асоцијацијама и прерађивачима из 
руралних средина 

Идејна фаза 

1.2.1.2 Организовање програма  за 
повезивању крајњих купаца 
са произвођачима у виду 
седмичног или дво 
седмичног снабдевања; 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
РРА, постојећи 
класери, ОЦД, 
Апатинска 
пијаца, ТИЦ 

2015-
2018. 

Буџет Општине 
Апатин, 
Република, 
АПВ, ЕУ фондови 

Сваке године изведен најмање један 
програм повезивања 
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2.ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНА ПОДРУЧЈА  
                                                    ОПШТИНЕ АПАТИН                                                                                                                                Степен приоритета (висок) 
2.1. Стратешки циљ:  Унапређење техничке инфраструктуре пољопривреде и руралних подручја 
 
2.1.1. Програм: Путеви и саобраћај 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 Планирање и изградња 

мреже путних праваца 
између насеља руралног 
подручја 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
РРА, постојећи 
класери, ОЦД, 
Апатинска пијаца, 
ТИЦ 

2015-
2018. 

Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

Дефинисан план нових путних 
праваца на подручју општине, 
започета/довршена  изградња дела 
тих путних праваца 

Идејни 

2.1.1.2 Поправка постојећих 
локалних путева, те  
проширење и уређење 
атарских путева 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
РРА, постојећи 
класери, ОЦД, 
Апатинска пијаца, 
ТИЦ 

2015-
2018. 

Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

Дефинисан план нових путних 
праваца на подручју општине, 
започета/довршена  изградња дела 
тих путних праваца 

Идејни 

 
2.1.2. Програм: Енергија 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1 Израда плана и реализација 

појединих етапа проширења 
гасне мреже на поједина 
насеља руралних подручја 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
РРА, постојећи 
класери, ОЦД, 
Апатинска пијаца, 
ТИЦ 

2016-
2018 

Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

Израђен план проширења гасне 
мреже на поједина насеља руралних 
подручја општине, реализоване 
поједине етапе 

 

2.1.2.2 Обезбеђење одговарајуће 
снаге и напона 
постављањем агрегата у 
руралном подручју где се 
изграђују инд. капацитети 

Локална 
самоуправа 

Општина Апатин, 
РРА, постојећи 
класери, ОЦД, 
Апатинска пијаца, 
ТИЦ 

2016-
2018 

Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

У најмање десет случајева обезбеђена 
снага за погоне у руралним насељима 
уз постављање додатних агрегата 

 

 
2.1.3. Програм: Воде 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.3.1 Мултидисциплинарни план 

водоснабдевања руралних 
насеља подручја општине 
Апатин 

Локална 
самоуправа 

Општина, ЈКП Наш 
дом, Апагас, ДТД 
ДБ, 
Електродистрибуц
ија 

2016. Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

Израђен план водоснабдевања 
руралних насеља, Израђена детаљна 
анализа потрошње система и режима 
рада водоснабдевања у руралу 

 

2.1.3.2 Израдити детаљну анализу 
потрошње система и 
режима рада 

Локална 
самоуправа 

Општина, ЈКП Наш 
дом, Апагас, ДТД 
ДБ, 

2016. Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

Израђени и усвојени главни пројекти 
за водовод у дефинисаним насељима, 
по групама 
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водоснабдевања у 
руралним насељима 

Електродистрибуц
ија 

 
2.1.4. Програм: Земљиште, комуникације и остало 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.4.1 Детаљно билансирање 

доступних површина за 
пошумљавање 

Локална 
самоуправа 

Општина, 
Телеком, ОЦД, 
Завод за 
урбанизам 

2016-
2019 

Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

Израђен детаљан биланс доступних 
површина за пошумљавање;  

 

2.1.4.2 Обезбедити олакшану и 
одрживо планирану  
пренамену земљишта за 
пошумљавање; 2.1.9.3. План 
уређења предела - у 
функцији формирања и 
одржавања пољозаштитних 
појасева на просторним 
целинама терит.  Апатина 

Локална 
самоуправа 

Општина, 
Телеком, ОЦД, 
Завод за 
урбанизам 

2016-
2019 

Буџет Општине 
Апатин, РС, 
АПВ, ЕУ фондови 

Концепт и механизам пренамене 
израђен тако да обезбеђује олакшану 
и одрживу пренамену земљишта за 
пошумљавање 

 

 
2.2. Стратешки циљ:  Унапређење институционалне инфраструктуре пољопривреде и руралних подручја 

 
2.2.1. Програм: Јачање институција, планска документација, координација образовања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.1.1 Подршка програмима 

јачања дислоцираних 
канцеларија на руралним 
подручјима у функцији 
реализовања пружања 
услуга становништву 
руралних подручја 

Општина Апатин Општина,  ОЦД, 
Завод за 
урбанизам, 
Дирекција за 
изградњу 
Општине Апатин,  
ЈКП,  РПК 

2017 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Решени имовинско правни односи и 
већи број локација за привредне 
активности  

 

2.2.1.2 Отварање шалтера за 
наплату комуналних услуга у 
већим руралним срединама 

Општина Апатин Општина,  ОЦД, 
Завод за урбан., 
Дирекција за 
изградњу Опш. 
Апатин,  ЈКП,  РПК 

2017 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Ефикаснији систем издавања дозвола 
и сагласноти 

 

 
2.2.2. Програм: Здравство 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.2.1 Стационирање и 

реализација минималног 
Општина Апатин Општина,  ОЦД, 

Завод за урбан., 
2017 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Решени имовинско правни односи и 
већи број локација за привредне 
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стандарда здравствених 
услуга у руралним 
срединама, укључујући 
стоматолошке и 
фармацеутске услуге 

Дирекција за 
изградњу Опш. 
Апатин,  ЈКП,  РПК 

активности  

2.2.2.2 Обезбеђивање повећане 
мобилности здравствених 
услуга према руралним 
срединама, укључујући 
стоматолошке и 
фармацеутске услуге, 
заштиту жена и деце 

Општина Апатин Општина,  ОЦД, 
Завод за 
урбанизам, 
Дирекција за 
изградњу 
Општине Апатин,  
ЈКП,  РПК 

2017 -
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Ефикаснији систем издавања дозвола 
и сагласноти 

 

 
2.2.3. Програм: Култура и физичка култура 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.3.1 Програми неговања 

културних садржаја у 
руралним насељима 

Општина Апатин Општина, КУД  
ОЦД, Спортска 
друштва, Кластер 
туризма, ТО 
Апатин 

2015-
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

број програма и насеља повезаних у 
културним и спортским активностима;  

 

2.2.3.2 Програми развијања 
културних садржаја 
појединих насеља 
заснованих на оживљавању 
традиција и аутохтоних 
садржаја 

Општина Апатин Општина, КУД  
ОЦД, Спортска 
друштва, Кластер 
туризма, ТО 
Апатин 

2015-
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

израђени планирани програми,  

 
2.2.4. Програм: Логистика и тржиште 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.4.1 Унапређење 

дистрибутивних центара 
пољопривредних производа 
- повезивање руралних 
подручја са логистичким 
центрима и пијацама 

Општина Апатин Општина, 
Апатинска пијаца, 
Удружења и 
кластери у области 
пољопривреде, 
ОЦД 

2017-
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећана реализација производа 
руралних подручја Општине путем 
пијаце, број повезаних произвођача 
из руралних насеља 

 

2.2.4.2 Спровођење истраживања 
локалног, регионалног и 
националног тржишта за 
локалне производе и услуге 

Општина Апатин Општина, 
Апатинска пијаца, 
Удружења и 
кластери у области 
пољопр., ОЦД 

2017-
2020 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Спроведено истраживање и израђена 
Студија локалног, регионалног и 
националног тржишта за локалбне 
производе 

 

 

30 

 



2.2.5. Програм: Туризам 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.5.1 Израда  плана унапређења 

туристичке  инфраструктуре  
руралних подручја 

Општина Апатин Општина, ТОА, 
Туристички 
кластер 

2015-2017 РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен план унапређења туристичке 
инфраструктуре руралних подручја 

 

2.2.5.2 Унапређење ИТ 
инфраструктуре на јавним 
местима као део туристичке 
понуде и развоја "паметних 
насеља"; 

Општина Апатин Општина, ТОА, 
Туристички 
кластер 

2015-2017 РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Унапређена туристичка 
инфраструктура у најмање 3 руралних 
насеља 

 

 
2.2.6. Програм: Социјална заштита 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.6.1 Акциони план за корените 

промене и побољшање 
живота у руралним 
подручјима (информисање, 
елиминација фактора 
искључења због 
транспортне, енергетске, 
здравствене, ИТ, спортско-
културне и друге 
недоступности) 

Општина Апатин Општина, Дом за 
старе и 
пензионере, ЗЈЗ, 
Пчелица Апатин, 
ОЦД 

2015-2017 РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Израђен Акциони план за корените 
промене и побољшање живота у 
руралним подручјима 

 

2.2.6.2 Формирање мобилне 
службе за бригу о старима у 
руралним срединама 

Општина Апатин Општина, Дом за 
старе и 
пензионере, ЗЈЗ, 
Пчелица Апатин, 
ОЦД 

2015-2017 РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Формирана мобилна служба за бригу 
о старима која функционише 

 

 
3.   ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ АПАТИН 

                      Степен приоритета (висок) 
3.1. Стратешки циљ:  Побољшање демографске ситуације у руралним подручјима Општинаа Апатина 
 
3.1.1. Програм: Унапређење стандарда  и побољшање услова живота у руралним срединама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1 Израда студије о 

изводљивости и програма 
задржавања становништва у 
руралним срединама 

Локална 
самоуправа 

Општина, РРА, 
ОЦД 

2016-2019 Локална 
самоуправа,  
АПВ, 
Еу фондови 

Израђена студија о изводљивости  Припрема 

3.1.1.2 Активности на Локална Општина, РРА, 2016-2019 Локална Побољшан приступ услугама јавног и идејна 
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побољшавању  услова 
живота на селу кроз 
олакшавање  доступности 
услуга јавног и финансијског 
сектора 

самоуправа ОЦД самоуправа,  
АПВ, 
Еу фондови 

финансијског сектора (број отворених 
шалтера поште и сл. Јавне услуге, број 
постављених аутомата банака, 
осигуравајућих кућа,...) 

 
3.2. Стратешки циљ:  Економска одрживост 
 
3.2.1. Програм: Економска одрживост – опште акције 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.1.1 Помоћ у припреми и реализ. 

пројеката за унапређење 
ратарске/повртарске 
производње, подизање 
квалитетних воћних засада, 
и винограда унапређ. расног 
састава сточног фонда, 
(укључујући аутохтоне сорте 
и расе) куповину 
механизације и адаптацију 
објеката) 

Локална 
самоуправа 

Општина, РРА, 
ОЦД 

2016-2020 Локална 
самоуправа,  
АПВ, 
Еу фондови 

Број подржаних пројеката за развој 
пољопривредних газдинстава и 
предузетништва 

припрема 

3.2.1.2 Промоција, афирмација и 
подршка очувању и заштити 
аутентичних локалних 
производа 

Локална 
самоуправа 

Општина, РРА, 
ОЦД 

2016-2020 Локална 
самоуправа,  
АПВ, 
Еу фондови 

Број промовисаних производ аи 
програма 

припрема 

 
3.2.2. Програм: Економска одрживост – специфични програми 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.2.1 Потстицање иновативне 

пољопривреде (увођење 
нове технологије, набавку 
нове опреме, нов начин 
организовања или 
тржишног наступа) и 
руралног развоја 

Локална 
самоуправа 

Општина, РРА, 
РПК, ОЦД, 
Туристички 
кластер, СТШ, 
ПСС 

2015-2018 Локална 
самоуправа,  
АПВ, 
Еу фондови 

Обновљена опрема, односно 
технологија производње ; 
успостављено нових удружења, 
кооператива, кластера или задруга; 
организовани произвођачи ради 
наступа на тржишту; успостављене 
непољопривредне активности код 
предузећа, предузетника или 
газдинстава 

припрема 

3.2.2.2 Подршка очувању система 
традиционалних локалних  
знања (стари занати,  

Локална 
самоуправа 

Општина, РРА, 
РПК, ОЦД, 
Туристички 

2015-2018 Локална 
самоуправа,  
АПВ, 

Дефинисана улога и систем 
традиционалних локалних знања 
израђеним документом; дефинисани 

припрема 
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рукотворине, техника сламе, 
аутентични производи, 
гастрономија, народна 
медицина, занимљиви 
обичаји) 

кластер, СТШ, 
ПСС 

Еу фондови програми развоја традиционалних 
непољопривредних делатности по 
свакој ставци, започета 
имплементација програма; Израђена 
мапа ресурса традиционалних 
локалних знања; 

 
3.2.3. Програм: Економска одрживост – органска производња 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.3.1 Подршка - Креирање 

Акционих планова за развој 
органске пољопривреде и 
производње на територији 
Општинаа Апатина 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински 
и национални 
програми, ЕУ 
фондови 

2016-2020  Креиран Акциони план;   

3.2.3.2 Промоција органске 
производње са аспекта 
економског развоја, заштите 
животне средине и здравља 
људи 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински 
и национални 
програми, ЕУ 
фондови 

2016-2020  Број сајмова, ПР материјал, чланци у 
медијима; број материјала за 
едукацију, број чланака у медијима 

 

 
3.3. Стратешки циљ:  Финансијска одрживост/расположива средства 

 
3.3.1. Програм: Финансијска одрживост 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.3.2.1 Стварање шема и 

реализација програма 
суфинансирања који 
омогућавају: уштеде у 
енергији, употреби ресурса, 
смањење зависности од 
увозних односно високо 
енергетски интензивних 
производа, технологија и 
услуга 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински 
и национални 
програми, ЕУ 
фондови 

2016-2019 
 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински и 
национални 
програми, ЕУ 
фондови 

Дефинисане шеме и програми 
суфинансирања по дефинисаним 
материјама везано за енергетску 
ефикасност;  

припрема 

3.3.2.2 Програм одрживог 
коришћења тршћака као 
биомасе (компостирање, 
пелетирање и др.); 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински 
и национални 
програми, ЕУ 
фондови 

2016-2019 
 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински и 
национални 
програми, ЕУ 
фондови 

Припремљен програм и реализоване 
активности по Програму за тршћаке; 

припрема 
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3.4. Стратешки циљ:  Социјална одрживост – основне вредности и дисперзија 
 

3.4.1. Програм: Социјална одрживост 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.4.1.1 Израда посебног  програма 

социјалне заштите 
становника руралних 
подручја; 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински 
и национални 
програми, ЕУ 
фондови 

2016-2018 Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински и 
национални 
програми, ЕУ 
фондови 

Израђен посебан програм социјалне 
заштите становника руруалних 
подручја;  

припрема 

3.4.1.2 Побољшање доступности 
социјалних и јавних сервиса 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински 
и национални 
програми, ЕУ 
фондови 

2016-2018 Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински и 
национални 
програми, ЕУ 
фондови 

Побољшана доступност социјалних 
сервиса најмање у три насеља; 

припрема 

 
 
3.5. Стратешки циљ:  Еколошка одрживост – сачувати околину будућим генерацијама 

 
3.5.1. Програм: Еколошка одрживост –управљање отпадом 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.5.1.1 Санација дивљих депонија 

поред насеља руралног 
подручја Апатина 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, АПВ и 
програми РС, ЕУ 
фондови 

2015-2020 Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински и 
национални 
програми, ЕУ 
фондови 

Напредак санације депонија сагласно 
утврђеном програму;  

припрема 

3.5.1.2 Посебни програм едукације 
у предшколским 
институцијама и основним 
школама у руралним 
насељима ради очувања 
животне средине 

Локална 
самоуправа 

Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински 
и национални 
програми, ЕУ 
фондови 

2015-2020 Буџет Општине, 
ЈКП, Покрајински и 
национални 
програми, ЕУ 
фондови 

број програма еколошке едукације; припрема 
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Б.5. ТУРИЗАМ 
 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  СТИМУЛИСАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА                                                                                Степен приоритета (средњи) 
 

1.1. Стратешки циљ:  Унапређење туристичке инфраструктуре 
 

1.1.1. Програм: Развој недостајуће пројектно техничке документације за туристичке инфраструктурне пројекте 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
1.1.1.2 Подршка уређењу и 

Инфраструктурном 
опремењу излетишта 

Општина Апатин 
 

Дирекција за 
изградњу 
Апатин 

2015 -
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Изграђени објекти  

1.1.1.3 Изградња бициклистичких 
стаза 

Општина Апатин 
 

Дирекција за 
изградњу 
Апатин 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Изграђене бициклистичке стазе  

1.1.1.4 Унапређење квалитета 
Туристичке сигнализације 

Општина Апатин 
 

Дирекција за 
изградњу 
Апатин 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Изграђена туристичка сигнализација  

 
1.1.2. Програм: Побољшање квалитета туристичке инфраструктуре 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1 Изградња аква парка и 

велнес центра, Апатин 
На основу члана 7. 
став 2. Одлуке о 
оснивању Фонда за 
капитална улагања 
АПВ  (''Службени 
лист АПВ'' 19/2006) 
и члана 17. став 1. 
тачка 14 Статута 
Фонда за капитална 
улагања АПВ 

Инвеститор: 
Општина Апатин, 
Апатин; 
Финансијер: Фонд 
за капитална 
улагања АПВ 

12 
месеци 

Одлука бр. 06-
318/08-15/2-1 од 
04.04.2008.год.: 
80.000.000,00 
дин.; Одлука број 
06-4/2010-12/5од 
28.07.2010. год. и 
измена одлуке бр. 
06- 17/2011-13/6 
од 17.01.2011.: 
500.452.196,58 

Запошљавање током пројекта - 150. 
Запошљавање након пројекта - 70. 
Повећање извоза 1.000.000 Евра 

извођење у 
току (објекат 
конзервиран, 
извођач 
изашао из 
блокаде); 
степен 
финансијске 
реализације 
54% 

1.1.2.2 Унапређење квалитета 
смештајних капацитета 

Општина Апатин Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

 Повећан број смештајних капацитета  

 
1.2. Стратешки циљ:  Повећање обима туристичког промета и туристичке потрошње 

 
1.2.1. Програм: Подршка унапређењу нивоа туристичких услуга 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1 Наставак категоризације Општина Апатин,  Туристичка 2015 – РС, АПВ, ЛС, Већи број категоризованих објекти  
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објеката за смештај 
туриста 

организација 
Апатина 

2020 ЕУ фондови 

1.2.1.2 Едукација кадрова 
запослених у туризму 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Едуковани кадрови у туризму  

1.2.1.3 Дефинисање туристичког 
производа општине 
Апатин 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Дефинисан туристички производ  

1.2.1.4 Подршка дефинисању и 
Развоју иновативних идеја 
у области туризма 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Иновативне идеје у туризму  

 
1.2.2. Програм: Развој различитих видова туризма и туристичких производа 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.2.1 Подршка развоју еко/етно 

туризма 
Општина Апатин Туристичка 

организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста у еко/етно туризму  

1.2.2.2 Подршка развоју ловног и 
риболовног туризма 

Општина Апатин Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста у ловном и 
риболовном туризму 

 

1.2.2.3 Подршка развоју 
Конгресног туризма 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста у конгресном 
туризму 

 

1.2.2.4 Унапређење програма 
туристичких и културних 
манифестација 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста  

1.2.2.5 Подршка развоју руралног 
туризма 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста у руралном туризму  

1.2.2.6 Подршка развоју 
наутичког туризма 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста у наутичком 
туризму 

 

1.2.2.7 Подршка развоју бањског 
туризма 

Општина Апатин,  Туристичка 
организација 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста у бањском туризму  

1.2.2.8 Обилазак еко музеја 
пловидбом Великим 
бачким каналом од 
Дунава до Тисе 

Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равноправност 
полова 

Град Сомбор, 
Oпштинa Кула, 
Општина Апатин, 
Општина Бечеј, 
Општина 
Србобран, 
Општина Врбас, 

2015-
2018. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број туриста у наутичком 
туризму 
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Воде Војводине, 
Покр. завод за 
заштиту 
споменика 
културе 
Петроварадин, 
РРА Бачка. 

 
1.2.3. Програм: Подршка регионалном повезивању и умрежавању у области туризма 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.3.1 Дефинисање регионалног 

туристичког производа 
Општина Апатин,  Туристичка орган. 

Апатина, развојна 
агенција 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Дефинисање регионалног туристичког 
производа 

 

1.2.3.2 Укључивање у 
међународне пројекте у 
циљуразвоја туризма 

Општина Апатин Туристичка орган. 
Апатина, развојна 
агенција 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећан број ЕУ туристичких пројеката  

 
1.2.4. Програм: Повећање видљивости туристичке понуде на домаћем и иностраним тржиштима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.4.1 Дефинисање сувенира 

општине Апатин 
ОпштинаАпатин Туристичка орган. 

Апатина 
2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећања видљивост туристичке понуде 
општине 

 

1.2.4.2 Припрема туристичког 
календара општине 

Општина Апатин Туристичка орган. 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећања видљивост туристичке понуде 
општине 

 

1.2.4.3 Израда промотивног 
туристичког материјала, 
доступног у свим 
облицима 

Општина Апатин  2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећања видљивост туристичке понуде 
општине 

 

1.2.4.4 Подршка промоцији 
туристичке понуде на 
домаћим и међународним 
сајмовима 

Општина Апатин Туристичка орган. 
Апатина 

2015 – 
2020. 

РС, АПВ, ЛС, 
ЕУ фондови 

Повећања видљивост туристичке понуде 
општине 
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Б.6. ОБРАЗОВАЊЕ 
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  .УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ АПАТИН                          
                                                                                                                                                                                                                        Степен приоритета (средњи) 
1.1. Стратешки циљ:  Развој и подизање нивоа васпитања и образовања, ваннаставне едукације, делатности осталог образовања и       
целоживотног учења 

1.1.1. Програм/ Мера: Унапређење образовног система и усклађивање с потребама тржишта рада 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1. Модерернизација 

наставних метода 
Општинска управа 
Апатин  

Гимназија '' 
Никола Тесла'' 
Апатин, 
Општинска управа 
Апатин  

Израда 
пројекта 
1 месец, 
реализ. 
пројекта 
12 мес. 

 Формирање радне групе за спровођење 
пројекта. 
Припрема понуде 
Израчунавање цене коштања 
Набављање опреме 
 

 

1.1.1.2. Модерернизација 
наставних метода 

Општинска управа 
Апатин  

Средња 
грађевинска и 
дрвопрерађивачка 
стручна школа, 
Апатин 

Израда 
пројекта 
1 месец, 
реализ. 
пројекта 
12 мес. 

 Формирање радне групе за спровођење 
пројекта. 
Припрема понуд; 
Израчунавање цене коштања; 
Набављање опреме 

 

1.1.1.3. Наставна средстава и 
остала опрема 

Локална 
самоуправа СО 
Апатин, 
АП Војводина 

Локална 
самоуправа СО 
Апатин. ОШ 
„Младост“ 
Пригревица 

12 
месеци 

 Формирање радне групе за спровођење 
пројекта. 
Припрема понуд; 
Израчунавање цене коштања; 
Набављање опреме 

 

 
1.1.2. Програм: Подстицање развоја целоживотног образовања 

Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1 "Интерактивни музеј 

предшколства”- 
интерактивна музеолошка 
играоница предшколства 
општине Апатин 

ЛС, ПУ „Пчелица, 
Покрајиснки 
Секретаријат за 
управу и 
националне 
мањине-
националне 
заједнице 

ОШ "Жарко 
Зрењанин" , ПУ 
"Пчелица"- 
корисник, основне 
школе из општине 
– корисници 
Школа за 
образовање 
одраслих 
Сомбор... 

Конститу
тивна 
фаза до 
краја 
2015., а 
до 
априла 
2016. би 
се 
припрем
ила прој. 
докумен

ЛС и АП 
Војводине, ЕУ 
средства 

Формирана радна група-пројектни тим, 
усвојен Оснивачки документ на седници 
СО Апатин, израђена пројектно- техничка 
документација, прихваћен пројекат за 
финансирање (одобрена средства), 
грађевинска дозвола 

идејна фаза 
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тација. 
Радови и 
опрема
ње 9 
мес. у 
пет фаза 

1.1.2.2        
 

1.2. Стратешки циљ:  Изградња нових, адаптирање старих објеката и побољшање услова рада и образовања 
 

1.2.1.Програм/ Мера:  Унапређење наставне и ненаставне инфраструктуре и безбедности ученика 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1. Проширење смештајних 

капацитета Предшколске 
установе изградњом 
јаслица у Апатину, у Блоку 
112. 

Локална 
самоуправа , СО 
Апатин  

Општина Апатин, 
Предшколска 
установа 
„Пчелица“ Апатин 

1 год. са 
станови
шта 
обима 
грађ. 
радова 

Република, 
Покрајина, 
Локална 
самоуправа, ЕУ 
фондови 

Донесена одлука о ангажовању стручног 
лица за израду пројекта; Израђена и 
обезбеђена пројектна и друга потребна 
документација; Донета одлука о преносу 
средстава; Спроведен поступак ЈН; 
Изградња и опремање објекта. 

Припрема  

1.2.1.2. Куповина  агрегата за 
несметан рад пумпи од 
централног грејања у 
случају нестанка струје 

Општина Апатин ОШ „Младост“ 
Пригревица 

У току 
једне 
године 

Локална 
самоуправа; АП 
Војводина 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

 

1.2.1.3. Реконструкција дела 
кровне конструкције на 
згради школе 

ОШ „Киш Ференц“ 
Свилојево 

ОШ „Киш Ференц“ 
Свилојево, 
локална 
самоуправа-
Општина Апатин 

3 -4 
месеца 

Локална 
самоуправа; АП 
Војводина 

Обновљена кровна конструкција, стање 
на таванском простору након обилних 
падавина 

пројектна 
документациј
а је у изради 

1.2.1.4. Инвестиционо одржавање: 
санација и побољшавање 
енергетске ефикасности 

ОШ „Жарко 
Зрењанин“ Апатин, 
ул.Српских владара 
бр.25 

Локална 
самоуправа, СО 
Апатин 

по 
фазама, 
укупно 6 
- 10 мес. 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

 

1.2.1.5. Замена спољашње 
столарије на ОШ „Иван 
Горан Ковачић“ Сонта  

Општина Апатин  по 
докуемнтацији ЕЕ 
пројект инг Апатин, 
КГХ Пројект д.о.о. 
Сомбор 

Општина Апатин и 
ОШ „Иван Горан 
Ковачић“ Сонта 
 

3 мес. по 
обезбеђ
ивању 
сред. 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

пројекат је 
започет 

1.2.1.6. Уређење и опремање 
дворишта школе 

Општина Апатин  по 
докуемнтацији 
„Пројект биро“ 
Сомбор 

Општина Апатин и 
ОШ „Иван Горан 
Ковачић“ Сонта 
 

3 мес. по 
обезбеђ
ивању 
сред. 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Изграђени терени и школа као пријатније 
место за боравак и рад ученика и 
наставника 
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1.2.1.7. Адаптација мокрог чвора и 
подова у новој школи 

О.Ш. „Јожеф Атила“ 
Купусина 
СО Апатин, АПВ 

Стручни тим 
школе 
СО Апатин, АПВ 

 Влада АП 
Војводине 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

 

1.2.1.8. Адаптација старе школске 
зграде 

О.Ш. „Јожеф Атила“ 
Купусина 
СО Апатин, АПВ 

Стручни тим 
школе 
СО Апатин, АПВ 

2016., 
Мах. 6 
месеци. 
по 
добијањ
у сред. 

Влада АП 
Војводине 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

 

1.2.1.9. Инвестиционо одржавање 
крова због прокишњавања 

ОШ „Младост“ 
Пригревица 

Локална 
самоуправа 
Апатин,АПВ 

У току 
једне 
године 

Локална 
самоуправа; АП 
Војводина 

Донета одлука о преносу средстава за  
финансирање санације крова, изведени 
радови 

Пројекат  за 
инвестиц. 
одржавање 
крова 

1.2.1.10. Кречење унутрашњих 
просторија и фасада 
школе 

ОШ „Младост“ 
Пригревица 

Локална 
самоуправа 
Апатин,АП 
Војводина 

У току 1 
год. у 
јулу и 
августу 
или по 
фазама 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

 

1.2.1.11 Поправка улазног 
степеништа са уградњом 
дела за инвалиде и 
уградња рукохвата 

ОШ „Младост“ 
Пригревица 

Локална 
самоуправа 
Апатин,АП 
Војводина 

У току 
једне 
године 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

 

1.2.1.12 Куповина материјала за 
поправку димњача пећи за 
централно грејање 

ОШ „Младост“ 
Пригревица 

Локална 
самоуправа 
Апатин,АП 
Војводина 

У току 
једне 
године 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Донесена одлука о финансирању; 
Спроведени грађевински радови. 

 

1.2.1.13 Заршетак изградње 
вишенаменске спортске 
хале у Купусини 

О.Ш. „Јожеф Атила“ 
Купусина 
СО Апатин, АПВ 

Стручни тим 
школе 
СО Апатин, АПВ 

Током 
2016. 
 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Изграђена спортска хала  

1.2.1.14 Набавка опреме за 
снимање звука 
 

Основна школа за 
посебно музичко 
образовање и 
васпитање „Стеван 
Христић“, Апатин 

Општина Апатин 
 

2016-
2018. 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

набављена опрема: 
1 миксер и 2 микрофона за снимање 
звука, са свом ситном пратеоћом 
опремом (каблови, утичнице, 
звучници...). 

 

 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  СТРАТЕШКО УМРЕЖАВАЊЕ УЧЕСНИКА ИЗ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА 
                                                                                                                                                                                                                      Степен приоритета (средњи) 
2.1. Стратешки циљ:  Јачање капацитета локалних партнера и подизање квалитета сарадње свих институција у систему образовања 
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2.1.1.Програм/ Мера: Јачање повезивања и улоге локалних партнерстава 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1       Припрема 
2.1.1.2        
 
2.1.2.Програм: Јачање институционалних капацитета за вођење развоја образовања те коришћење средстава из фондова ЕУ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1        
2.1.2.2        
 
 2.2.    Стратешки циљ:  Пружање подршке организацијама цивилног друштва у спровођењу иницијатива за развој образовања 

 
2.2.1.Програм/ Мера: Јачање капацитета организација цивилног друштва 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.1.1        
2.2.1.2        

 
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ОСНАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 
                                                                                                                                                                                                                        Степен приоритета (средњи) 
3.1. Стратешки циљ:  Унапређење образовног система и усклађивање образовних профила с потребама тржишта рада 
 
3.1.1.  Програм/ Мера: Развој и увођење нових програма и практичне наставе усклађених с потребама тржишта рада 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1. Проширење капацитета 

основне музичке школе 
кроз отварање нових 
одсека за тамбуру и 
виолину 

Основна школа за 
посебно музичко 
образовање и 
васпитање „Стеван 
Христић“, Апатин 

Општина Апатин 2016- 
2020. 

Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Отворен одсек за тамбуру; отворен 
одеск за виолину 

Припрема 

3.1.1.2. Набавка наставног 
средства CNC машине 

Техничка школа са 
Домом ученика 
Апатин 

Општина Апатин 2016. Локална 
самоуправа; 
АП Војводина 

Број уписаних ученика; резултати 
ученика; побољшани услови и 
модернизација рада 

Припрема 
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Б.7. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СТАНОВНИШТВА 
 

1.  ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ЈАЧАЊЕ И АФИРМАЦИЈА ЛОКАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АПАТИН 
Степен приоритета (средњи) 

1.1. Стратешки циљ:  Унапређење финансирања радних тела, програма, садржаја, пројеката и других активности везаних за социјалну заштиту 
1.1.1. Програм/ Мера: Обезбеђивање  финансијских  средстава за спровођење мера, циљева и задатака  предвиђених Акционим плановима 

као и за сопствено учешће локалне самоуправе приликом аплицирања код иностраних фондова 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
1.1.1.2        

 
1.1.2. Програм/ Мера: Оснивање  нових  клубова, секција, радних  група, тимова и сл. везаних за рад у области социјалне заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
1.1.2.2        

 
1.2. Стратешки циљ:  Развој људских ресурса у подручју социјалне заштите и yнапређење промоције активности и програма социјалне заштите 
1.2.1.  Програм/ Мера:  Едукација људских ресурса који раде на унапређењу социјалне заштите у општини Апатин кроз стручне обуке, 
сертификације, лиценцирања и обуку за писање пројеката 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1.        
1.2.1.2.        

 
1.2.2. Програм/ Мера:  Обезбеђивање видљивости и промоције свих приоритета, мера и ресурса који се баве социјалном заштитом те 

организовање садржаја са циљем образовања локалног становништва о значају афирмације социјалне заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.2.1.        
1.2.2.2.        

 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  РАЗВИЈАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВИХ И КВАЛИТЕТНИЈИХ УСЛУГА,  САВРЕМЕНИХ МЕТОДА И  ПРИМЕРА ДОБРЕ 
                                                      ПРАКСЕ                                                                                                                                                  Степен приоритета (средњи) 
2.1. Стратешки циљ:  Унапређење инфраструктуре објеката у којима се одвијају активности из области социјалне заштите 
 
2.1.1. Програм/ Мера:  Обезбеђавање услова за отварање нових институција социјалне заштите као и за обнову и опремање локалних објеката 
у којима се сада спроводе програми и усуге социјалне заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1.        
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2.1.1.2.        
 

2.2.  Стратешки циљ:  Подршка развоју невладиних организација које би пружале алтернативне социјалне услуге грађанима 
 

1.2.1.  Програм/ Мера:  Унапредити положај невладиних удружења и организација у области социјалних услуга на територији општине Апатин, 
потребе за континуираним информисањем и едукацијама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.1.1.        
1.4.1.2.        

 
2.3.   Стратешки циљ:  Подизање квалитета услуга из подручја везаних за социјалнy заштиту 

 
2.3.1.  Програм/ Мера:  Примена примера добре праксе и имплементација савремених метода приликом спровођења мера и циљева ради 
унапређења социјалне заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.3.1.1. ,, Бебама с љубављу'' - 

Пружање првог вида 
помоћи у виду хигијенских 
пакета за новорођене бебе 
са територије општине 
Апатин чији су родитељи 
социјално угрожена 
категорија и испуњавају 
услове за коришћење 
социјалних права 

Црвени крст 
Апатин и локална 
самоуправа 

Црвени крст 
Апатин, општина 
Апатин 
Партнер-Центар за 
социјални рад 
Апатин 

24 
месеца 

Људске ресурсе 
ће обезбедити 
Црвени крст 
Апатин, а 
новчана 
средства и 
подршку 
локална 
самоуправа 

Број подељених хигијенских пакета, 
социјално угроженим родитељима 
новорођених беба са територије општине 
Апатин 

Припрема 

2.3.1.2. Дневни боравак  за одрасла 
и стара лица - хронично 
оболелим лицима, 
одраслим и старијим,  уз 
задовољење основних 
животних потреба, уз 
поштовање интереса 
корисника и њихових 
преосталих капацитета. 

Дом за старе и 
пензионере 
Апатин. 

Центар за 
социјални рад 
Апатин. 

 Општина 
Апатин, -плата  
за 2 запослена 
лица; -новчана 
средства за 
неопходан 
материјал ; -
новчана сред. 
за ужину 

Број корисника услуге - 20 Припрема 

 
2.3.2. Програм/ Мера:  Израда  стратешких докумената и акционих планова за  унапређење социјалне заштите у општини Апатин за период 
2015-2020. 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.3.2.1.        
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2.3.2.2.        
 

2.3.3. Програм: Имплементација  нових садржаја, услуга, мера и активности код постојећих и потенцијалних ресурса који ће омогућити учешће 
циљним групама социјалне заштите у активности и догађаје на свим нивоима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.3.3.1 Развој социјалног 

предузетништава-
сопственим  капацитетима 
до бржег запослења 

НСЗ Филијала 
Апатин, локална 
самоуправа 

Локална 
самоуправа, 
Центар за 
социјални рад 
Апатин, НВО 

12 
месеца 

Општина Апатин, 
АП Војводина, 
РС, фондови и 
различите 
донације 

Број обучених лица и број реализираних 
пројеката у периоду од 24 месеци 

Припрема 

2.3.3.2        
 
2.3.4. Програм: Успостављање систематског праћења потреба грађана и задовољства корисника услуга социјалне заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.3.4.1        
2.3.4.2        
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Б.8. ЗДРАВСТВО 
 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АПАТИН                          
                                                                                                                                                                                                   Степен приоритета (средњи) 

1.1. Стратешки циљ:  Јачање људских ресурса у здравственим установама 
 

1.1.1. Програм/ Мера: Запошљавање у складу са здравственим потребама и прописаним нормативима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
1.1.1.2        
 
1.1.2. Програм: Континуирано стручно усавршавање постојећег кадра 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
1.1.2.2        
 
1.1.3. Програм: унапређење система мотивације запослених 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1        
1.1.3.2        
 
1.1.4. Програм: Већа подршка оснивача и покрајинских органа установама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.4.1        
1.1.4.2        
 
1.1.5. Програм: Стратешко планирање и отварање могућности за нове специјализације лекара 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.5.1        
1.1.5.2        
 
1.1.6. Програм: Формирање тимова за писање пројектних апликација 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.6.1        
1.1.6.2        
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1.2. Стратешки циљ:  Јачање техничких и технолошких капацитета у здравственим установама 
 

1.2.1.Програм/ Мера:  Умрежавање информационих система 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1.        
1.2.1.2.        

 
1.2.2.Програм/ Мера:  Увођење нових технологија и услуга 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.2.1.        
1.2.2.2.        

 
1.2.3.Програм/ Мера:  Набавка нове опреме у складу са савременим техничко - технолошким достигнућима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.3.1. Опрема за здравство Општина Апатин, 

Влада Rепублике 
Србије, Влада 
покрајине 
Војводине 

Општина Апатин, 
Влада Републике 
Србије, Влада 
покрајине 
Војводине 

2015-
2020. 

Општина Апатин, 
АПВ, РС, 
фондови ЕУ, 
донатори 

Обезбеђена опрема и возила; повећање 
броја прегледа за 10% годишње у 
периоду од 2015. године до краја 2020. 
године; оља ефикасност рада на нивоу 
установе скраћењем времена 
посвећеном кориснику; смањење 
трошкова поправке медицинске опреме 
за 80%  2020 године у поређењу са 2015- 
ом; с мањење трошкова поправке аута са 
1.573.380 динара у 2015. години на 
314.676 динара (за 80%) на крају 2020. 

 

1.2.3.2.        
 

1.2.4.Програм/ Мера:  Развијање плана технолошког развоја установе са акционим планом и планом финансирања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.4.1.        
1.2.4.2.        

 
1.3. Стратешки циљ:  Унапређење транспарентности и боље видљивости услуга 

 
1.3.1.Програм/ Мера:  Унапредити сарадњу са медијима и промовисати здраве стилове живота 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.1.1.        
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1.3.1.2.        
 

1.3.2.Програм/ Мера:  Праћење, анализа и дистрибуција информација о здравственом стању становништва 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.2.1.        
1.3.2.2.        
1.3.2.3.        

 
1.4. Стратешки циљ:  Унапређење доступности социјалних и дравствених услуга свим становницима 

 
1.4.1.Програм/ Мера:  Повећање активности мобилних тимова примарне здравствене заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.1.1.        
1.4.1.2.        

 
1.4.2.Програм/ Мера:  Повезивање служби социјалне и здравствене заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.2.1.        
1.4.2.2.        

 
1.4.3.Програм/ Мера:  Унапређење здравља социјално угрожених група 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.3.1.        
1.4.3.2.        

 
1.5. Стратешки циљ:  Акредитација установа здравствене и социјалне засштите 

 
1.5.1.Програм/ Мера:  Планирање процеса акредитације здравствених установа са акционим планом и планирање потребних средстава 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.5.1.1.        
1.5.1.2.        

 
1.5.2.Програм/ Мера:  Планирање процеса лиценцирања установа социјалне заштите са акционим планом и планирање потребних средстава 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.5.2.1.        
1.5.2.2.        
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2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                              Степен приоритета (средњи) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Промоција новог јавног здравља, борба против масовних незаразних болести и унапређење здравственог стања 
становништва 
2.1.1.Програм/ Мера: Проширивање задатака локалних савета за здравље на ново јавно здравље 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 Заједно за здравље Општина Апатин, 

Завод за јавно 
здравље Сомбор 

Општина Апатин, 
Завод за јавно 
здравље Сомбор 

 18 
месеци 

Општина Апатин, 
АПВ, РС, 
фондови ЕУ, 
донатори 

Финансијски и наративни извештаји, број 
састанака,записници са састанака; број 
организованих едукација за оснаживање 
локалних савета за здравље; бр. 
полазника едукација  (чланови савета за 
здравље); број одржаних јавних 
расправа, округлих столога; бр. 
преветивних активности и скрининга на 
дијабетес,кардиоваскуларне болести,, 
малигне и друге болести, 
активности/дешавања здравственог 
васпитања у друштвеној заједници 

Припрема 

2.1.1.2        
 
2.1.2. Програм: Едукација чланова савета за здравље од стране института за јавно здравље Војводине и надлежног Завода за јавно здравље 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1        
2.1.2.2        
 
2.1.3. Програм: Јавна расправа уз партиципацију свих заинтересованих страна за јавно здравље (НВО, индустрија, јавна предузећа...) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.3.1        
2.1.3.2        
 
2.1.4. Програм: Креирање локалне стартегије за унапређење здравља становништва са акционим планом 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.4.1        
2.1.4.2        
 
2.1.5. Програм: Повећање медијске видљивости и здравственог васпитања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.5.1        
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2.1.5.2        
 
2.1.6. Програм: Превентивне активности и скрининзи на дијабетес, кардиоваскулрне болести, малигне и друге болести 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.6.1        
2.1.6.2        

 
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПОДРШКА РАЗВОЈУ НОВИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА И ОДРЖИВОСТИ УСЛУГА Степен приоритета (средњи) 

 
3.1. Стратешки циљ:  Успостављање нових социјалних и превентивних услуга које су усклађене са потребама грађана 
 
3.1.1. Програм/ Мера: Успостављање систематског праћењa и периодичне анализе потреба грађана и задовољства корисника услуга социјалне 
заштите 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1      .  
3.1.1.2        
 
3.1.2. Програм: Установити мере подстицања грађанске иницијативе и рада организација цивилног друштва у области социјалне заштите 
(додела признања по избору грађана) за најбољу иницијативу цивилног сектора којом се доприноси квалитету живота грађана, обезбеђивања 
простора за рад, техничка подршка,...) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1        
3.1.2.2        
 
3.1.3. Програм: Обезбеђивање извора финасирања нових услуга (конкурси, пројекти, донације, волонтерски рад) уз подршку развојне агенције 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.3.1        
3.1.3.2        

 
3.2. Стратешки циљ:  Успостављање плуралитета пружалаца услуга 
 
3.2.1.  Програм/ Мера:  Успостављање нове намене вишка капацитета (простора, опреме) постојећих домова и других институција за нове 
услуге (нпр. дневни борвак) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.1.1.        
3.2.1.2.        
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Б.9.  ЉУДСКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Б.9.1. МЛАДИ 
 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ КРОЗ КРОЗ КОНТИНУИРАНЕ И САВРЕМЕНЕ ПОГРАМЕ 
                                                                                                                                                                                                   Степен приоритета (висок) 

1.1.  Стратешки циљ:  Унапређење запошљавања младих кроз мере локалне КЗМ 
 

1.1.1. Програм: Организовање обука за рад на рачунару 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1 Ромска ноћ 15. август Удружење Рома 

„Златно сунце“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равнопр. полова 

2016 – 
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Проценат објављених медијских 
извештаја, изабрана најлепша Ромкиња 

Припрема 

1.1.1.2        
 
1.1.2. Програм: Организовање обука за активно тражење посла 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
1.1.2.2        
 
1.1.3. Програм: Организовање  медијске кампање са циљем промоције волонтирања и обављања стучне праксе у предузећима (ка 

предузећима) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1        
1.1.3.2        
 
1.1.4. Програм: Органоизовање медијске кампање са циљем промоције волонтирања и обављања стучне праксе у предузећима (ка младима) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.4.1        
1.1.4.2        
 
1.1.5. Програм: Формирање и редовно ажирирање базе података о предузећима и институцијама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.5.1        
1.1.5.2        
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1.2. Стратешки циљ:  Повећање програма стручног образовања и обуке/едукације младих 

 
1.2.1.  Програм: Подршка стручном усавршавању младих 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1        
1.2.1.2        
 
1.2.2. Програм: Организовање обуке/радионице каријерног информисања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.2.1        
1.2.2.2        
 
1.2.3. Програм: Успостављање локалне услуге-радна пракса за за каријерно вођење и информисање 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.3.1        
1.2.3.2        
 
1.3. Стратешки циљ:  Подршка унапређењу услова и стипендирања социјално угрожених, дефицитарних кадрова и изврсних ученика 
 
1.3.1. Програм: Подршка стипендирању изврсних ученика и студената 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.1.1        
1.3.1.2        
 
1.3.2. Програм: Превоз ученика и студената 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.2.1.        
1.3.2.2        
 
1.4. Стратешки циљ:  Унапређење здравља младих 

 
1.4.1. Програм: Организовање трибина о здрављу младих 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.1.1        
1.4.1.2        
 
1.4.2. Програм: Организовање едукација из области прве помоћи 
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Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.2.1        
1.4.2.2        
 
1.4.3. Програм: Организовање такмичења из области прве помоћи 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.3.1        
1.4.3.2        
 
1.5. Стратешки циљ:  Унапређење информисаности младих 

 
1.5.1. Програм: Израда и дистрибуција рекламног и инфомативног материјала о активностима КЗМ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.5.1.1        
1.5.1.2        
 
1.5.2. Програм: Организовање обуке младих за рад у медијима и са медијима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.5.2.1        
1.5.2.2        
 
1.5.3. Програм: Редовно ажурирање wеб странице КЗМ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.5.3.1        
1.5.3.2        
 
1.6. Стратешки циљ:  Побољшање квалитета слободног времена младих 

 
1.6.1. Програм: Организовање спортских саржаја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.6.1.1        
1.6.1.2        
 
1.6.2. Програм: Организовање културно уметничких садржаја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.6.2.1.        
1.6.2.2.        
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1.6.3. Програм: Организовање еколошких садржаја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.6.3.1.        
1.6.3.2        

 
2.  ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ДАЉИ РАЗВОЈ ЛОКАЛНОГ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА МЛАДЕ                                Степен приоритета (висок) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Примена стандарда рада локалних КЗМ у складу са препорукама МОС-а 
 
2.1.1. Програм: Активности КЗМ у оквиру ЛАП-а за младе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1        
2.1.1.2        
 
2.1.2. Програм: Праћење сповођења ЛАП-а за младе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1        
2.1.2.2        
 
2.1.3.Програм: Активности које проистичу из примене стандарда рада локалне КЗМ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.3.1        
2.1.3.2        

 
3.   ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ЈАЧАЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ РЕСУРСА НАМЕЊЕНИХ МЛАДИМА 

                                                                                                                                                                                                                          Степен приоритета (висок) 
3.1. Стратешки циљ:  Унапређење простора за рад младих 
 
3.1.1. Програм: Отварање омладинског центра са пратећим садржајем 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1        
3.1.1.2        
 
3.1.2. Програм: Организовање обука писања пројекат и имплементација 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1        
3.1.2.2        
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3.1.3. Програм: Обезбдити опрему за рад омладинских НВО 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.3.1        
3.1.3.2        
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Б.9.2. КУЛТУРА 
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   ПОДСТИЦАЊЕ ПОВЕЗИВАЊА ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ НА СВИМ НИВОИМА     Степен приоритета (висок) 

 
1.1. Стратешки циљ:  Квалитетнија сарадња између институција културе и цивилног сектора- формалних и неформалних група 

 
1.1.1.Програм/ Мера: Успостављање партнерстава и заједнички програми сарадње на пројектима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1.        
1.1.1.2.        
 
1.1.2.Програм: Повезивање са институцијам културе и ОЦД из региона и ширег окружења 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
1.1.2.2        
 
1.2. Стратешки циљ:  Квалитетнија сарадња између институција културе и локалне самоуправе 

 
1.2.1.  Програм: Успостављање партнерстава и заједнички програми сарадње на пројектима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1        
1.2.1.2        
 
1.3. Стратешки циљ:  Унапређење сарадње између институција културе и образовних установа 

 
1.3.1. Програм: Програми активности за развој културних садржаја за децу и младе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.1.1        
1.3.1.2        
 
 
2.ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   УНАПРЕЂЕЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА  УСТАНОВА  КУЛТУРЕ  У ОПШТИНИ                           Степен приоритета (средњи) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Унапређење знања и вештина запослених у култури 
 
2.1.1. Програм/ Мера: Едукације и тренинзи за запослене у култури у припреми и писању пројеката 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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2.1.1.1        
2.1.1.2        
 
2.1.2. Програм: Студијска путовања запослених у циљу стицања нових сазнања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1        
2.1.2.2        
 
 
2.2. Стратешки циљ:  Побољшање техничке опремљености установа културе 

 
2.2.1. Програм: Модернизовање различитих програма установа културе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.1.1 Повећање смештајних 

капацитета за књижну грађу 
у огранцима Апатин, 
Пригревица и Сонта и 
формирање фонда аудио-
визуелне грађе у Апатину 

Општински 
културни центар 
Апатин 

Општина 
Апатин,МЗ 
Пгиревица и МЗ 
Сонта 

2016. Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Додатно унапређење библ. делатности 
 

Припрема 

2.2.1.2 Дигитализација биоскопа 
Општинског културног 
центра Апатин 

Општински 
културни центар 
Апатин 

Општина Апатин 2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Могућност самосталног креирања 
филмског програма, остваривање 
значајних финансијских ефеката, 
промовисање филмске уметности, 
повећање броја гледалаца 

Припрема 

 
2.2.2. Програм: Модернизовање  информационих система за креирање заједничких база података  
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.2.1        
2.2.2.2        
 
3.    ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА                                                                             Степен приоритета (висок) 
 
3.1. Стратешки циљ:  Афирмација и промовисање културног наслеђа 
 
3.1.1. Програм/ Мера: Улагање у обнову објеката под заштитом државе односно од амбијенталног значаја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1 Формирање регионалног 

центра 
интеркултуралности 

Покр. секр. 
за културу и 
јавно 

Општина Апатин 
Градски музеј 
Сомбор, ЈВП „Воде 

2015-
2018 

АП Војводина, 
РС, ЛС, ЕУ 
фондови 

Оформљен регинални центар (музеј) 
интеркултуралност Дунава у Војводини - 
обновљен централни објекат  у 

Идејни 
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Војводине “Музеј 
Дунава” у Апатину и 
осталим одабраним 
јединицама у Војводини 

информисање, 
Покр. секр. 
за привреду, 
запошљавање и 
равнопр. 
полова, Покр. 
секр.  за 
урбанизам и 
градитељство, 
Покр. секр. за 
локалну 
самоуправу и 
међурег. сарадњу 
и лок. самоуправе 
у региону 

Војводине“, ЈП 
„Војводинашуме“ 
 

некадашњој Рибарској централи у 
Апатину, уређени музејско-туристички 
инфо пунктови „Сећања на заједничку 
прошлост“ у одабраним јединицама из 
пројекта. 
Допуњена културна и туристичка понуда 
региона у области културног туризма- 
интеркултуралност, туризам Сећања на 
заједничку прошлост (подунавске швабе, 
све колонизације Војводине) 

3.1.1.2        
 
3.1.2. Програм: Програми представљања културно-историјског наслеђа намењени туристима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1 Стална поставка уметничких 

дела у власништву локалне 
самоуправе 
 

 Општински 
културни центар 
Апатин 

Општина Апатин, 
Министарство 
културе, Покр. 
секр. за културу 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Афирмисање визуелне уметности у 
Србији 

Припрема 

3.1.2.2        
 
3.1.3. Програм: Програми  представљања културно-историјског наслеђа младима на њима прихватљив и занимљив начин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.3.1 Фестивал дечијих 

позоришних представа 
„Фестивал бајки“ 

Општински 
културни центар 
Апатин 

Општина Апатин, 
Покр. секретаријат 
за културу 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање квалитетних 
представа и неговање позоришта код 
деце 

Припрема 

3.1.3.2        
 
 
4.ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРЕ                                                                   Степен приоритета (висок) 

 
4.1. Стратешки циљ:  Боља искоришћеност доступних извора финансирања из домаћих и иностраних фондова 
 
4.1.1. Програм/ Мера: Едукације о начинима финансирања и писању пројеката за институције културе, удружења и формалне и неформалне 
групе у култури 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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4.1.1.1        
4.1.1.2        
 
4.1.2. Програм: Едукације из области менаџмента за удружења и КУД-ове, нарочито на селу 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.1.2.1 Унапредити рад културно 

уметничких друштава у 
насељеним местима  

КЦ Апатин Општина Апатин, 
Министарство 
културе, Покр. 
секр. за културу, 
Покр. секр. за 
образовање, 
прописе, управу и 
националне 
мањине – нац. 
заједнице 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање квалитетних 
програма 

Припрема 

4.1.2.2 Рад на припреми нових 
оредстава за децу 

МЗ Сонта, 
„Центар за 
културу и 
образовање 
Сонта“ и 
Драмска група 
„Иште Позор“ 

Општина Апатин, 
Министарство 
културе, Покр. 
секр. за културу, 
Покр. секр. за 
образовање, 
прописе, управу и 
националне 
мањине – нац. 
заједнице 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање квалитетних 
програма 

Припрема 

 
4.2. Стратешки циљ:  Ефикаснија расподела буџетских средстава намењених за културу 

 
4.2.1. Програм: Анализа процеса одлучивања о расподели буџетских средстава и израда препорука за њено унапређивање 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.2.1.1        
4.2.1.2        
 
4.2.2. Програм: Планирање и расподела средстава за потребе финансирања програма и пројеката ОЦД у култури, према јасним критеријумима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
4.2.2.1        
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4.2.2.2 Повећање смештајних 
капацитета за књижну грађу 
у огранцима Апатин, 
Пригревица и Сонта и 
формирање фонда аудио-
визуелне грађе у Апатину 

Општински 
културни центар 
Апатин 

Општина 
Апатин,МЗ 
Пгиревица и МЗ 
Сонта 

2016. Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Додатно унапређење библ. делатности 
 

Припрема 

 
 
5.ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ                                                       Степен приоритета (висок) 
 
5.1. Стратешки циљ:  Обезбеђивање услова за организовање културних дешавања и промоција локалних уметника и друштава 
 
5.1.1. Програм/ Мера: Уређење простора, опремање и адаптирање објеката намењених садржајима културе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.1.1 Рад културно уметничких 

друштава у општини Апатин 

 

Градско КУД 
„Дунав“ Апатин, 
Омладинско КУД 
„Иво Лола 
Рибар“ Сонта, 
Културно 
просветна 
заједница Хрвата 
„Шокадија“ 
Сонта, КУД 
„Петефи 
Шандор“ 
Купусина, КУД 
„Јожеф Атила“ 
Свилојево, КУД 
„Пригревица“ 
Пригревица 

Општина Апатин, 
Министарство 
културе, 
Покрајински 
секретаријат за 
културу, 
Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
прописе, управу и 
националне 
мањине – 
националне 
заједнице 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање квалитетних 
програма 

Припрема 

5.1.1.2        
 
5.1.2. Програм: Јачање капацитета за координацију активности и организовање културних садржаја у селима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.2.1        
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5.1.2.2        
 
5.1.3. Програм: Програмске активности за неговање и стварање публике, промовисање културних вредности на публици прихватљив начин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.3.1 Симпозијум скулптуре 

Менадер 
Удружење за 
културу и 
међународну 
сарадњу „Река“ 
Апатин 

Општина Апатин, 
Министарство 
културе, Покр. 
секр. за културу 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање броја скулптура 
из године у годину естетизује урбани 
простор града, утиче и на повећање 
интересовања јавности 

Припрема 

5.1.3.2 Књижевни конкурс за кратку 
причу „Миодраг 
Борисављевић“ 

Општински 
културни центар 
Апатин 

Општина Апатин 2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање броја 
пристиглих прича из године у годину, као 
и повећање интересовања јавности 

Припрема 

 
5.1.4. Програм: Приступ културним садржајима за све категорије становништва 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.1.2.1        
5.1.2.2        
 
5.2. Стратешки циљ:  Подршка културном аматеризму 

 
5.2.1. Програм: Обезбеђивање простора за рад КУД-овима и  удружењима у култури 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.2.1.1 Унапређење простора за 

рад културно-уметничких 
друштава у општини Апатин 

КЦ Апатин Општина Апатин, 
Министарство 
културе, Покр. 
секр. за културу, 
Покр. секр. за 
образовање, 
прописе, управу и 
националне 
мањине – нац. 
заједнице 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање квалитетних 
програма 

Припрема 

5.2.1.2        
 
5.2.2. Програм: Подршка неформалних група и грађанских иницијатива у области културе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.2.2.1        
5.2.2.2        
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5.3. Стратешки циљ:  Планирање програма институција културе на основу потреба публике 

 
5.3.1. Програм: Истраживања о потребама и навикама становништва у култури 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.3.1.1        
5.3.1.2        
 
5.3.2. Програм: Неговање мултикултуралности и интеркултуралности  кроз програме културе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.3.2.1 Фестивал традиционалне 

музике подунавских земаља 
Општински 
културни центар 
Апатин 

Општина Апатин, 
Покр. секретаријат 
за културу 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање броја учесника 
фестивала и броја посетилаца 

Припрема 

5.3.2.2 Пројекти предвиђени 
Стратегијом међународног 
пројекта: " „SY_CULTour: 
Синергија културе и туризма 
– коришћење културних 
потенцијала у мање 
развијеним руралним 
подручјима", који се 
реализује на територији 
општина Сомбор и Апатин 

Општина Апатин, 
ТО Апатин 

Универзитет у 
Новом саду, 
Природно 
математички 
факултет, ТО Града 
Сомбора, НВО, 
Покрајински 
секретаријат за 
културу 

2016 – 
2018. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Континуирано повећање броја учесника 
активности из пројекта 

Припрема 

 
5.3.3. Програм: Афирмисање младих ствараоца кроз програме институција културе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
5.3.3.1        
5.3.3.2        
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Б.9.3. МЕДИЈИ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ  
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                Степен приоритета (висок) 

 
1.1. Стратешки циљ:  Унапређење унутрашње и спољне комуникације и протокола у општини 

 
1.1.1. Програм/ Мера: Унапредити планирање  медијских активности у оквиру општинске управе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
         

1.1.2.  Програм/ Мера:  Унапредити капацитета за јавни наступ за послених у општинској управи 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1 „Сигурно и смело“ 

 
 Општина Апатин Локални медији, 

Удружење грађана 
2016. Република, 

Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Бр. учесника, бр. објављених чланака, 
интервју у медијима, бр. израђених 
приручника 

Припрема 

         
1.1.3.   Програм/ Мера: Унапредити комуникације општине кроз штапане,електронске медије и друштвене мреже у складу са одредбама 
Закона о јавном информисању и медијима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1        
         

1.1.4. Програм/ Мера: Организовати јасно и правовремено обавештавање медија о свим активностима локалне самоуправе 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.4.1        
         

1.1.5. Програм/ Мера: Дефинисати прецизне и траспарентне критеријуме са суфинансирањем медија из  буџета општине у складу са 
одредбама новог Закона о јавном информисању 

Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.5.1        
 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОБЛАСТИ МЕДИЈА                                                        Степен приоритета (низак) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Инфраструктурно унапређење и материјално техничко опремање  локалнихмедија 
 
2.1.1.Програм/ Мера: Опремање медија на локалном нивоу (улагање у нову технологију, савремену опрему) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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2.1.1.1        
 
2.1.2.Програм/ Мера: Едуковати и обучити запослене у складу са новим технологијама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1        
 
2.1.3.Програм/ Мера: Едуковати запослене у медијима за писање пројеката 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.3.1        
 
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   РАЗВОЈ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА                                              Степен приоритета (висок) 

 
3.1. Стратешки циљ:  Унапређење квалитетеа информисања грађана 
 
3.1.1.  Програм/ Мера: Производња нових медијских садржаја у локалним медијима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1 Информисање националних 

заједница 
 

 Општина Апатин Локални медији, 
Заводи за културу 
национ. мањина 
Војводине, Месне 
заједнице 

2016-
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Више програма на језицима 
националних заједница до 10%, већа 
слушаност локалних медија до 30%, 
најмање 2 запослена лица 

Припрема 

 
3.1.2. Програм/ Мера: Спровођење медијских активности кроз сарадњу са НВО-а 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1        
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Б.9.4. СПОРТ 
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                       Степен приоритета (средњи) 

 
1.1. Стратешки циљ:  Очувати у унапредити спортске објекте (повећан број активних учесника у спорту, подигнут ниво квалитета спортских 

квалитета) 
1.1.1. Програм/ Мера: Реконструисање и опремање постојеће спортске објекте 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
         

1.1.2. Програм/ Мера: Редовно одржавање спортских објеката 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
         
1.1.3. Програм/ мера: Изградња нових објеката спортске инфраструктуре 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1 Кајак-кану стаза Општина Апатин ЈКП „Дирекција за 

изградњу“, Апатин 
2016-
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Изграђена кајак-кану стаза, бр. 
корисника кајак-кану стаза, бр. одржаних 
такмичења 

Припрема 

1.1.3.2 Изградња отвореног 
монтажног клизалишта 

Општина Апатин ЈКП „Дирекција за 
изградњу“, 
Апатин, Спортски 
савез општине 
Апатин 

3 месеца Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Изграђено монтажно клизалиште, 
број корисника клизалишта, број 
новоформираних клубова, број 
организованих такмичења 

Припрема 

1.1.3.3 Изградња спортског центра 
на Дунаву 

Општина Апатин Општина Апатин, 
Влада АПВ, 
надлежна 
министарства 

2016-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Изграђена хала за кошарку, одбојки и 
тенис, изграђен објекат на 3 нивоа (први 
ниво: свлачионица и теретана; други 
ниво: угоститељски објекат; трећи ниво: 
играоница за децу), изградња хале за 
мали фудбал са вештачком травом 

Припрема 

         

2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА СВИХ АКТИВНИХ УЧЕСНИКА У СПОРТУ ОД ПРЕДШКОЛАРАЦА ДО РЕКРЕАТИВАЦА 
                                                                                                                                                                                                     Степен приоритета (средњи) 
2.1. Стратешки циљ:  Обезбедити просторне и техничке услове за унапређење здравља свих учесника у спорту 
 
2.1.1.Програм/ Мера: Превенција разних спортских обољења,спортских повреда, стручан и брз опоравак спортиста 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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2.1.1.1 Отварање спортске 
амбуланте при Дому 
здравља Апатин 

Дом здравља 
Апатин 

Општина Апатин, 
Спортски савез 
општине Апатин 

3 месеца Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Отворена спортска амбуланта, број 
прегледаних и дијагностикованих 
спортиста, број деце која су прошла кроз 
спортско саветовалиште 

Припрема 

         
2.2. Стратешки циљ: Едукација свих учесника у спорту о значају спорта у превенцији обољења,спортских повреда и друштвених девијација 
2.2.1.Програм/ Мера: Повезаност спортских, образовних и здравствених организација ради унапређења здравља активних учесника у спорту 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.1.1        
 
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА СПОРТА НА НИВОУ ОПШТИНЕ                                     Степен приоритета (средњи)  

 
3.1. Стратешки циљ:  Спроводити акције које промовишу спорт 
 
3.1.1.Програм/ Мера: Подстицање програма који развијају школски и предшколски спорт 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1        
         
3.1.2.Програм/ Мера: Подстицање програма који укључују грађане у рекреативне активности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1        
         
3.1.3.Програм/ Мера: Унапређење система за расподелу буџетских средстава и за доделу термина спортским организацијама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.3.1        
         
3.1.4.Програм/ Мера: Организовање активности које повезују спорт и привреду са нагласком на новчаној подршци привреде спорту 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.4.1        
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Б.9.5. ЦИВИЛНО ДРУШТВО 
 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НВО У ОПШТИНИ АПАТИН                                   Степен приоритета (средњи) 
 

1.1.   Стратешки циљ:  Иницирање успостављања нових институционалних механизама као подршка развоју НВО 
 
1.1.1. Програм: Оснивање Фонда за подршку НВО 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
1.1.1.2        
 
1.1.2. Програм: Подршка јачању партнерства НВО и других асоцијација 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1. Едукативни камп на тему 

логистике- упознавање са 
основама транспортне 
логистике и начинима ек. 
Функционисања логистичког 
центра 

Кластер 
транспорта и 
логистике 
Апатин, СЗ 
Апатин, Одсек за 
ЛЕР 

Општина Апатин, 
Школа, 
Саобраћајни 
факултет –катедра 
за интермодални 
саобраћај , СЗ 
Апатин, Одсек за 
ЛЕР 

2015-
2018. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

% едукованих корисника, број одржаних 
тренинга  

Идејни  

1.1.2.2. Пројекти у међународној 
сарадњи по основу 
Споразума о 
транснационалној сарадњи 
Баја-Мохач-Апатин-Сомбор-
Осијек-Бели Манастир 

Асоцијација 
Woter World из 
Баје, Одсек за 
ЛЕР Општине 
Апатин,  

Општина Апатин 
са партнерским 
градовима из 
Мађарске и 
Хрватске 

2015-
2020. 

ЕУ фондови % едукованих корисника, број одржаних 
тренинга 

Идејни 

 
1.2.  Стратешки циљ:  Економско оснаживање (жена) и развој капацитета НВО 

 
1.2.1. Програм: Организовање едукације о започињању сопственог бизниса 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1. Економско оснаживање 

грађана у општини Апатин 
Удружење жена 
„Ружа црвена“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равноправност 
полова 

2016 – 
2018. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

% корисника који су покренули сопствени 
бизнис и % корисника који су се 
самозапослили 

Припрема 

1.2.1.2. Економско оснаживање Удружење „ЕКО Општина Апатин, 2016 – Република, % корисника који су покренули сопствени Идејни 
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становништва општине 
Апатин у области 
традиционалних заната и 
руралног туризма  

Рурал Нет“, 
Апатин 

Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равнопр. полова, 
Национална 
служба за 
запошљавање 

2018. Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

бизнис и % корисника који су се 
самозапослили 

пројекат 

1.2.1.3. Економско оснаживање 
Рома и Ромкиња у општини 
Апатин 

Удружење Рома 
„Златно сунце“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равнопр. полова, 
Национална 
служба за 
запошљавање 

2016 – 
2018. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

% корисника који су покренули сопствени 
бизнис и % корисника који су се 
самозапослили 

Припрема 

 
1.2.2. Програм: Организовање семинара о производњи органске хране 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.2.1 Здраво - органско за тебе, 

мене, за нас, за све 
Удружење жена 
„Ружа црвена“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равнопр. полова, 
стручњаци из 
области органске 
хране 

2016 – 
2019. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

бр. обука, бр. корисника-учесника, бр. 
органских произвођача, бр. израђених 
приручника о органској производњи 

Припрема 

1.2.2.2        
 
1.2.3. Програм: Промоција традиционалних занимања-развој старих и уметничких заната 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.3.1 Кад се женске руке споје све 

се може 
Удружење жена 
„Ружа црвена“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Одсек за родну 
равноправност, 
остале НВО 

2016 – 
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

бр. обука, бр. корисника-учесника, бр. 
оживљених старих занатских радионица, 
количина нових занатских производа 

Припрема 

1.2.3.2 Промоција старих и  
традиционалних заната и 
руралног туризма из 
пројекта „Сретне руке“ 

Удружење „ЕКО 
Рурал Нет“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равноправност 
полова, 

2016 – 
2018. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

бр. учесника у промоцији, бр. оживљених 
старих занатских радионица, количина 
нових занатских производа 

У току је 
одобрен 
пројекат  
„Сретне руке“ 
з акоји се 
очекује 
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Национална 
служба за 
запошљавање 

наставак 

 
1.2.4. Програм: Обуке чланица удружења  
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.4.1 Управљање пројектним 

циклусом 
Удружење жена 
„Ружа црвена“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Одсек за ЛЕР, 
остале НВО, 
стручна лица из 
писања и 
управљања 
пројектима 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

бр. обука, бр. обучених људских ресурса, 
бр. апликација према домаћим и страним 
фондовима, бр. реализованих 
прењкограничних пројеката, бр. 
реализованих пројеката према домаћим 
донаторима 

Припрема 

1.2.4.2 Писање пројектних 
предлога и управљање 
пројектним циклусом на 
основу  примера добре 
праксе,  искуство у 
аплицирању и реализацији 

Удружење „ЕКО 
Рурал Нет“, 
Апатин 

Општина Апатин, 
Одсек за ЛЕР, 
остале НВО, 
стручна лица из 
писања и 
управљања 
пројектима 

2016 – 
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

бр. обука, бр. обучених људских ресурса, 
бр. апликација према домаћим и страним 
фондовима, бр. реализованих 
прењкограничних пројеката, бр. 
реализованих пројеката према домаћим 
донаторима 

Припрема 

 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА, КВАЛИТЕТА УСЛУГА И АКТИВНОСТИ НАМЕЊЕНИХ НВО   Степен приоритета (средњи) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Унапређење финансирања НВО 
2.1.1.Програм: Обезбеђивање финансијских средстава у буџету општине Апатин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1        
2.1.1.2        
 
2.1.2. Програм: Обезбедити и друге изворе финансирања пројеката и програма НВО 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1.        
2.1.2.2.        
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Б.9.6. ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:   ПОДРШКА РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА                                                               Степен приоритета (висок) 

 
1.1. Стратешки циљ:  Унапређење услуга за особе са инвалидитетом 
 
1.1.1.Програм/ Мера: Унапређење услуге „Дневни боравак за ОСИ“ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1 Дневни боравак за децу и 

омладину са инвалидитетом 
Мин. за рад, 
запошљ. и соц. 
политику, Покр. 
секр. за здрав. , 
соц. политику и 
демогр., Покр. 
секр. за привреду, 
запош. и 
равноправ. полова 

Општина Апатин, 
Центар за 
социјални рад 

2016-
2020 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Број корисника дневног боравка  

        
1.1.2.Програм/ Мера: Стварање предуслова за самостално становање ОСИ  
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1 Становање уз подршку за 

особе са инвалидитетом 
Мин. за рад, 
запошљ. и соц. 
политику, Покр. 
секр. за здрав. , 
соц. политику и 
демогр., Покр. 
секр. за привреду, 
запош. и равнопр. 
полова 

Општина Апатин, 
Центар за 
социјални рад 

2016-
2017 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Број корисника, прилагођеност простора 
потребама ОСИ 

 

        
1.1.3.Програм/ Мера: Унапредити услуге помоћ и нега у кући за старе особе и особе са инвалидитеом  
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1 Помоћ и нега у кући за старе 

особе и особе са 
инвалидитетом 

Центар за 
социјални рад 

Општина Апатин, 
Мин. за рад, 
запош., борачка и 
соц. питања, Покр. 
завод за социјалну 
заштиту 

2016-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Број корисника услуге,задовољство 
корисника добијено евалуацијом 
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2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА, ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
                                                 ОПШТИНЕ, КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ КОНЦЕПТА „ДИЗАЈН ЗА СВЕ“                                               Степен приоритета (низак) 

2.1. Стратешки циљ:  Формирање физички приступачног простора у складу са прописаним стандардима у свим јавним установама  општине 
Апатин   

2.1.1. Програм: Санација јавних објеката са аспекта приступачности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 Ревизија објеката са 

аспекта приступачности 
(одређивање позиције 
постављања рампи и 
рукохвата и/или других 
елемената 
приступачности) и 
доградња 

Општинска управа 
Апатин, Дирекција 
за изградњу 
општине Апатин, 
ЈКП „Наш дом“ 

Општинска управа, 
Катастар, Месне 
канцел., Центар за 
соц.рад, Домови 
здравља, Спортски 
савез, Културни 
центар Апатина, 
средње и основне  
школе, предшк. 
установе, УГ ОСИ 
Апатина, Центар 
„Живети усправно“, 
УГ за ревизију 
приступачности 

2015-
2020. 
 

АПВ, РС, фондови 
ЕУ , донације 
приватних 
субјеката 

Одржани састанци и добијена 
сагласност  директора установе , 
реализовани теренски изласци на сваки 
објекат, припремљена комплетна 
документација - 

Припрема 

2.1.1.2 Пројектовање и доградња 
рампи и уградња 
рукохвата и извођење свих 
других радова утврђених 
ревизијом приступачности 

ЈП Дирекција за 
изградњу Апатин и 
извођачи 

Општина Апатин, 
Месне канцеларије  
и привредни 
субјекти 

2015-
2018. 
 

АПВ, РС, фондови 
ЕУ, донације 
приватних 
субјеката 

Уговор о извођењу радова, 
Извештај о извршеним радовима 
(фотографије, снимци, интерни 
документи мониторинга), техничка 
контрола 

Припрема 

 
2.1.2. Програм: Спровођење стандардa приступачности у јавном простору у циљу повећања приступачности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1 Постављања табли за 

информисање грађана о 
„Дизајну за све“ 

ЈП Дирекција за 
изградњу (за 
пројекте) и 
одабрани 
извођачи радова 

ЈП Дирекција за 
изградњу, ЈКП „Наш 
дом“ 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
донације прив. 
субјеката 

Потписан уговор са извођачем радова и 
уговорени рокови за радове, број 
постављених табли 

Припрема 

2.1.2.2 Унапређење постојећег и 
постављање новог 
мобилијара (постављање 
парковских и реквизита на 
дечјим игралиштима) 

Општинска 
управа, ТО Апатин, 
ЈП Дирекција за 
изградњу 

Општина Апатин 
НВО и УГ Апатина 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
донације прив. 
субјеката 

Потписан уговор са извођачем радова и 
уговорени рокови за радове, број 
унапређеног постојећег мобилијра, број 
новог мобилијара 

Припрема 

2.1.2.3 Постављање канти за 
отпатке и канти са 

Општинска 
управа, ТО Апатин, 

Општина Апатин, ЈП 
Дирекција за 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 

Потписан уговор са извођачем радова и 
уговорени рокови за радове, број 

Припрема 
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додатком за сакупљање 
опушака 

ЈП Дирекција за 
изградњу и 
одабрани 
извођачи радова 

изградњу, ЈКП „Наш 
дом“, НВО и УГ 
Апатина 

самодопринос, 
донације 
приватних 
субјеката 

постављених канти 

2.1.2.4 Постављање сошки за 
паркирање бициклова са 
надстрешницама 

Општинска 
управа, ТО Апатин, 
ЈП Дирекција за 
изградњу и 
одабрани 
извођачи радова 

Општина Апатин, ЈП 
Дирекција за 
изградњу, ЈКП „Наш 
дом“, НВО и УГ 
Апатина 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
донације 
приватних 
субјеката 

Потписан уговор са извођачем радова и 
уговорени рокови за радове, број 
постављених сошки и надстешница за 
бициклове 

Припрема 

2.1.2.5 Комплетирање европске 
бициклистичке трасе као 
наставак пројекта 
„Eurovelo 6“ 
(реконструкција трасе 
Апатин - устава Купусина 
(алтернатива је траса Б. 
Моноштор – Устава 
Купусина) 

Одабрани 
извођачи и ЈКП 
„Наш дом“ за 
одржавање 

Општина Апатин, ТО 
Апатин, НВО 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
донације 
приватних 
субјеката 

Извештај о извршеним радовима, 
карактеристични снимци са терена 

Припрема 

2.1.2.6 Изградња недостајујћег 
дела бициклистичко 
пешачке стазе Бања 
Јунаковић-Богојево и део 
1. одбрамбене линије од 
поплава (од“ Месарских 
ливада“ према Сонти) 

Одабрани 
извођачи и ЈКП 
„Наш дом“ за 
одржавање 

Општина Апатин, ТО 
Апатин, НВО 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
донације прив. 
субјеката 

Извештај о извршеним радовима, 
карактеристични снимци са терена 

Припрема 

2.1.2.7 Изградња и опрема саоб. 
сигнализацијом 
бициклистичко пешачке 
стазе Апатин –Аеродром 
Сомбор 

Одабрани 
извођачи и ЈКП 
„Наш дом“ за 
одржавање 

Општина Апатин, ТО 
Апатин, НВО 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
донације прив. 
субјеката 

Извештај о извршеним радовима, 
карактеристични снимци са терена 

Припрема 

2.1.2.8 Изградња и опрема саоб. 
сигнализацијом 
бициклистичко-пешачке 
стазе по насипу 1. 
одбрамбене линије од 
локације „Вагони“ – 
Батина (на територији 
општине Апатин) 

Одабрани 
извођачи и ЈКП 
„Наш дом“ за 
одржавање 

Општина Апатин, ТО 
Апатин, НВО 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
донације прив. 
субјеката 

Извештај о извршеним радовима, 
карактеристични снимци са терена 

Припрема 

2.1.2.9 Изградња и опрема саоб. 
сигнализацијом 

Одабрани 
извођачи и ЈКП 

Општина Апатин, ТО 
Апатин, НВО 

2015-
2018. 

Буџет општине и 
месни 

Извештај о извршеним радовима, 
карактеристични снимци са терена 

Припрема 
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бициклистичко пешачке 
стазе Пригревица – ДТД 

„Наш дом“ за 
одржавање 

 самодопринос, 
донације прив. 
субјеката 

2.1.2.10 Изградња и опрема 
саоб.сигнализацијом 
бициклистичко пешачке 
стазе од центра града до 
Ромског насеља улицом 
Кружни насип и санација 
постојећих 
бициклистичких стаза на 
територији општине 

Одабрани 
извођачи и ЈКП 
„Наш дом“ за 
одржавање 

Општина Апатин, ТО 
Апатин, НВО 

2015-
2018. 
 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
Донације 
приватних 
субјеката 

Извештај о извршеним радовима, 
карактеристични снимци са терена 

Припрема 

2.1.2.11 Изградња јавних тоалета 
за све грађане у Апатину 

Одабрани 
извођачи и ЈКП 
„Наш дом“ за 
одржавање 

Општина Апатин, ТО 
Апатин 

2015-
2018. 
 

Буџет општине и 
месни 
самодопринос, 
Донације 
приватних 
субјеката 

Извештај о извршеним радовима, 
карактеристични снимци са терена 

Припрема 
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Б.9.7. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 
 
1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  РАЗВИЈАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ОКВИРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ПРОМОВИСАЊЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ  

                                             РАВНОПРАВНОСТИ                                                                                                      Степен приоритета (низак) 
1.1. Стратешки циљ:  Повећање капацитета,надлежности и видљивости тела за равноправност полова 

 
1.1.1.Програм/ Мера: Израда годишњег плана рада  Комисије за родну равноправност 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
         

1.1.2 Програм/ Мера: Перманентна едукација чланова/ца Комисије за равнопраност полова у области родне анализе,родног буџетирања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
         

1.1.3 Програм/ Мера: Информисање доносиоца/тељки одлука у локалној самоуправи о активностима Комисије и стању родне равноправности 
у општини 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1        
         

1.1.4 Програм/ Мера: Организовање медијске кампање са циљем промоције родне равноправности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.4.1        
         

1.1.5 Програм/ Мера: Редовно ажурирање странице „Комисија за родну равноправност на web страници општинске управе општине Апатин 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.5.1        
         

1.1.6 Програм/ Мера: Праћење спровођење ЛАП-а за родну равноправност 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.6.1        
 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА, ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА РАДИ  

                                                  ПОБОЉШАЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА                                                                                                    Степен приоритета (висок) 
2.1. Стратешки циљ:  Унапређење економског положаја жена кроз промоцију и подстицање женског предузетништва 
 
2.1.1.Програм/ Мера: Организовање едукација о започињању сопственог бизниса 
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Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 Органска храна - извор 

живота  
 Комисија за 
родну 
равноправност 
Општине Апатин 

Општина Апатин, 
Месне заједнице у 
општини Апатин, 
НВО 

2016-
2017. 
 
 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Бр. обука, бр. мушакараца и жена који 
су прошли обуку, бр. регистрованих 
жена предузетника 

Припрема 

         
2.1.2.Програм/ Мера: У сарадњи са НВО организовати промоцију традиционалних занимања и старих уметничких заната 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1 Развој и ревитализација 

традиционалних 
занимања – наше дело 

 Комисија за 
родну 
равносправност 
Општине Апатин 

Општина Апатин, 
Месне зајед. у опш. 
Апатин, НВО, ТО 
Апатин, Завод за 
равнопр. полова 

2016-
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Бр. обука, бр. основаних занатских 
радионица, количина нових занатских 
производа, количина продатних 
занатских производа 

Припрема 

         
2.1.3.Програм/ Мера: У сарадњи са нво организовати обуке о писању и спровођењу пројектних активности 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.3.1 Управљање пројектима Комисија за родну 

равноправност 
Општине Апатин 

Општина Апатин, 
Месне зајед. у општ. 
Апатин, НВО, Завод 
за равнопр. полова 

2016-
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Бр. обука, број учесница/ка, број 
додељених сертификата, број 
реализованих пројеката, број 
апликација према фондовима 

Припрема 

        

2.1.4.Програм/ Мера: Промовисање туристичког садржаја општине продајом производа домаће радиности, старих и уметничких заната 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.4.1        
 
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖРТАВА РОДНО ЗАСНОВАНОГ, ПАРТНЕРСКОГ И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 Степен приоритета (низак) 
3.1. Стратешки циљ:  Подизање свести јавности о родно заснованом насиљу и облицима заштите 
 
3.1.1.Програм/ Мера: Спровођење медијске кампање и дистрибуције инфо материјала о неприх. родно заснованог насиља са контактима 
институција којима је могуће пријавити насиље 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1        
         

3.1.2.Програм/ Мера: Обележавање 16 дана активизма против насиља над женама одржавањем јавних акција у граду,сеоским месним 
заједницама, ромским насељима, школама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1        
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Б.9.8. НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ                                                           Степен приоритета (низак) 
 

1.1. Стратешки циљ:  Израда базе података 
 

1.1.1. Програм: Израда базе података са релевантним подацима о ромској популацији ( бројно стање, број домаћинстава итд.) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
1.1.1.2        
 
1.1.2. Програм: Редовно ажурирање формиране базе података 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1.        
1.1.2.2.        
 
1.2. Стратешки циљ:  Припрема ромске деце 
 
1.2.1. Програм: Припрема ромске деце за полагање квалификационих испита 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1        
1.2.1.2        
 
1.2.2. Програм: Организовање  припреме ромске деце за завршни испит 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.2.1        
1.2.2.2        
 
1.2.3. Програм: Реализовати посебне активности за ученике са слабијим оценама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.3.1        
1.2.3.2        
 
 1.3.  Стратешки циљ:  Укључивање ромске деце у целодневне облике предшколског образовања 

 
1.3.1. Програм: Укључивање што већег броја ромске деце директном комуникацијом са ромским породицама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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1.3.1.1        
1.3.1.2        
 
1.3.2. Програм: Равноправна заступљеност деце до шест година у целодневним групама 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.3.2.1        
1.3.2.2        
 
 1.4.  Стратешки циљ:  Описменавање младих Рома 
 
1.4.1. Програм: Описмењавање младих Рома који су закаснели за основни образовање (верификација једне основне школе) 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.1.1 Образовање и за мене Удружење Рома 

„Златно сунце“ 
Апатин, остала 
удружења 

Општина Апатин, 
Покр. секр. за 
привреду, запошљ. 
и равнопр. полова 

2016-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

% ученика са обезбеђеним школским 
прибором, 
опремљен продужени боравак 
 

Припрема 

1.4.1.2        
 
1.4.2. Програм: Организовање стручних курсева,обука за рад 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.4.2.1        
1.4.2.2        

 
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РОМА У ОПШТИНИ АПАТИН                                    Степен приоритета (низак) 

 
2.1. Стратешки циљ:  Повећање информисаности Рома у области запошљавања 
 
2.1.1.Програм: УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МЕДЈА У ПРОЦЕС ИНФОРМИСАЊА РОМА О ЗАПОШЉАВАЊУ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.1.1 Радно ангажовање Рома 

 
Општина Апатин  
 

НВО, лок. медији, 
НСЗ, средње школе 
и уст. за стручно 
оспособљ. одраслих 

6 
месеци 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Број стручно оспособљених Рома и 
радно ангажованих Рома 
 

Припрема 

2.1.1.2        
 
2.1.3. Програм: Укључивање ромских НВО у процес информисања о програмима запошљавања 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.1.2.1.        
2.1.2.2.        
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2.2.   Стратешки циљ:  Повећање могућности запошљавања Рома 
 
2.2.1. Програм: Организовање афирмативних мера од стране НСЗ 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1        
1.2.1.2        
 
2.2.2. Програм: Оргаизовање обука за отпочињање сопственог посла 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
2.2.2.1 Економско оснаживање 

Рома и Ромкиња у 
општини Апатин 
 

Удружење Рома 
„Златно сунце“ 
Апатин, остала 
удружења 

Општина Апатин, 
Покр. секр. за 
привреду, 
запошљавање и 
равнопр. полова 

2016-
2018 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

% корисника који су покрнули 
сопствени бизнис,% који су се 
самозапослили 
 

Припрема 

2.2.2.2        
 

3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РОМСКОМ НАСЕЉУ                                       Степен приоритета (низак) 
 

3.1. Стратешки циљ:  Побољшање услова рада у амбуланти 
 
3.1.1. Програм: Адаптација простора Дома културе за потребе амбуланте 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.1.1        
3.1.1.2        
 
3.1.2. Програм: Опремање амбуланте са неопходним медицинским инструментима 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.2.1.        
3.1.2.2.        
 
3.1.3. Програм: Отварање огранка апотеке у Ромском насељу 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.1.3.1        
3.1.3.2        
 
3.1.4. Програм: Повећање учешћа у сношењу трошкова набавке потребних лекова и санитарног материјала 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
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3.1.4.1.        
3.1.4.2.        
 
3.2.  Стратешки циљ:  Унапређење и заштита животне средине 
 
3.2.1. Програм: Увођење атмосферске и фекалне канализације 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.1.1        
3.2.1.2        
 
3.2.2. Програм: Измена азбесних одводних цеви 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.2.1        
3.2.2.2        
 
3.2.3. Програм: Постављање контејнера за одлагање отпада 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
3.2.2.1        
3.2.2.2        
 
 

78 

 



Б.9.9. ЦРКВЕ, ВЕРЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ВЕРСКИХ ИНСТИТУЦИЈА                                                Степен приоритета (низак) 
 

1.1. Стратешки циљ:  Унапређење инфраструктуре верских објеката 
 
1.1.1.   Програм: Суфинансирање духовних садржаја 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.1.1        
1.1.1.2        
 
1.1.2. Програм: Обезбедити средства из других извора финансирања за очување и обнову инфраструктуре религјских објеката и верских 

заједница 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.2.1        
1.1.2.2        
 
1.1.3.   Програм: Ревитализовати и опреми локалне верске објекте 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.1.3.1 Завршетак радова на 

осликавању храма Сабор 
светих апостола у Апатину 

Српска 
Православна 
црквена општина 
Апатин 

Општина Апатин 2016. Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Осликавање храма Припрема 

1.1.3.2 Изградња и уређење 
православног Парохијског 
домa у Апатину 
 

Српска 
Православна 
црквена општина 
Апатин 

Општина Апатин 2016.-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Православни Парохијски дом Апатину, 
већи број верника и гостију, одржавање 
активности везаних за поштовање и 
неговање хришћанства, посебно 
православља, формирање 
православног Црквеног хора општине 
Апатин 

Припрема 

1.1.3.3 Обнова кровног покривача 
на цркви св. Ловре у Сонти  

Општина Апатин Суботичка 
бискупија, Локална 
жупа св. Ловро 
Сонта, Покрајински 
завод за заштиту 
споменика културе 

2016.-
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Пројектна документација, тендер, 
набавка материјала, број верника, број 
туриста  

Припрема 

1.1.3.4 Израда фасаде око цркве и 
унутар цркве св. Ловро 
Сонта 

Општина Апатин Суботичка 
бискупија, Локална 
жупа св. Ловро 

2016.-
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Пројектна документација, тендер, 
набавка материјала, извођаћи 

Припрема 
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Сонта, Покрајински 
завод за заштиту 
споменика културе 

1.1.3.5 Санирање и поправка 
крова православног  храма 
у Сонти, осликавање и 
уређење целокупне 
унутрашњости зидова у 
храму, обнављање 
купљене парохијске сале 
при храму, ограђивање 
црквеног простора 

Српска 
Православна 
црквена општина 
Српски Милетић 

Српска Праволавна 
црквена општина 
Српски Милетић, 
Општина Апатин, 
МЗ Сонта 

2016.-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Православни храм на територији МЗ 
Сонта, јачање православне хришћанске 
заједнице у Сонти, одржавање 
активности везаних за поштовање и 
неговање хришћанства, посебно 
православља  

Припрема 

1.1.3.6 Обнова торњева-звоника 
на цркви „Срце Исусово“ у 
Апатину 

Римокатоличка 
жупа „Узнесење 
блажене дјевице 
Марије“ Апатин 

Општина Апатин, 
суботичка 
бискупија, 
Покрајински завод 
за заштиту 
споменика културе 

2015.-
2017. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Пројектна техничка документација, 
поседовање елабората, реконструисан 
један звоник-торан, а други реновиран, 
обновљена црква и поново у 
потпуности спремна и отворена за 
Богославља-Литургију, унутрашњост 
цркве Срца Исусова идеалан простор за 
сталну музејску поставку црквених 
одора и предмета из цркава 
Подунавских Шваба-Немаца са терена 
Војводине, Радост верника и медијска 
видљивост 

Припрема 

1.1.3.7 Изградња капеле са 
звоником на месном 
гробљу у Пригревици 
 

Српска 
Праволавна 
црквена општина 
Апатин 

Општина Апатин, 
МЗ Пригревица 
 

2016.-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Стварање могућности за неометано 
вршење Православних обреда  (Свете 
Литургије, опела, парастоси и др.); 
оглашавање истих; јачање православне 
хришћанске заједнице у Пригревици 

Припрема 

1.1.3.8 Изградња храма и 
парохијског дома у 
Пригревици 

Српска 
Праволавна 
црквена општина 
Апатин 

Општина Апатин, 
МЗ Пригревица 
 

2016.-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Први православни храм на територији 
МЗ Пригревица; јачање православне 
хришћанске заједнице у Пригревици; 
одржавање активности везаних за 
поштовање и   неговање хришћанства, 
посебно православља 

Припрема 

1.1.3.9 Изградња капеле са 
звоником на месном 
гробљу у Пригревици 

Српска 
Праволавна 
црквена општина 
Апатин 

Општина Апатин, 
МЗ Пригревица 
 

2016.-
2020. 

Република, 
Покрајина, 
ЛС, ЕУ фондови 

Стварање могућности за неометано 
вршење Православних обреда  (Свете 
Литургије, опела, парастоси и др.);   
оглашавање истих; јачање православне 
хришћанске заједнице у Пригревици 

Припрема 
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1.2. Стратешки циљ:  Унапређење сарадње са другим верским институцијама и ресурсима на локалу и шире 

 
1.2.1.   Програм: Неговање добросуседских односа 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.1.1        
1.2.1.2        
 
1.2.2. Програм: Афирмисање локалног становништва ради већег учешћа у реализацији циљева верских заједница 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.2.1        
1.2.2.2        
 
1.2.3. Програм: Подстицати хуманитарни рад 
Бр. Назив пројекта Надлежност Партнери Трајање Извори финанс. Индикатори Статус  
1.2.3.1        
1.2.3.2        
 

81 

 



Акциони план Стратегије одрживог развоја Општине Апатин  за период 2015-2020. године треба да послужи као основа за израду годишњих оперативних планова с циљем да се 
успешно реализује. Акциони план представљен матрицом по секторима и тематским областима одрживог развоја Општине Апатин у октобру 2015. 

 

СЕКТОРИ И ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ СЕКТОРСКИ 
ПРИОРИТЕТИ 

СТРАТЕШКИ 
ЦИЉЕВИ 

БРОЈ 
ПРЕДЛОЖЕНИХ 

ПРОЈЕКАТА 

Б.1. ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ 12 17 57 

Б.2. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 2 4 36 

Б.3. ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 5 15 12 

Б.4. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 3 9 38 

Б.5. ТУРИЗАМ 1 2 23 

Б.6. ОБРАЗОВАЊЕ 3 5 20 

Б.7. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СТАНОВНИШТВА 2 5 3 

Б.8. ЗДРАВСТВО 3 8 2 

Б.9. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 

Б.9.1. МЛАДИ 3 8 1 
Б.9.2. КУЛТУРА 5 11 14 
Б.9.3. МЕДИЈИ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ  3 3 2 
Б.9.4. СПОРТ 3 6 4 
Б.9.5. ЦИВИЛНО ДРУШТВО 2 3 10 
Б.9.6. ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 2 2 16 
Б.9.7. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 3 3 3 
Б.9.8. НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ 3 8 3 
Б.9.9. ЦРКВЕ, ВЕРЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1 2 9 

УКУПНО: 56 111 253 
 

Напомене: 
 У колонама идентификованих пројеката/активности: „Надлежност“, „Партнери“, „Трајање“ (време реализације пројекта) као и објективно проверљиви „Индикатори“ дате су 

оквирне вредности/ називи. Они ће прецизније бити одређени када се конкретни пројекти/активности детаљно разраде за потребе аплицирања за финансирање. 
 Колона „Извор финансирања“ представља допринос могућих финансијера за подршку импелментацији пројеката.  
 Већина пројеката представљених у Акционом плану су у идејној фази и њих ће подносиоци – носиоци пројекта у сарадњи са Одсеком за ЛЕР ОУ Општине Апатин пројектно 

развити и припремити сву неопходну документацију за финансирање.  
 Како би с еобезбедио што бржи и ефикаснији почетак имплементације Стратегије и мотивација партнера за чвршћу сарадњу, одабрано је 5 ТОП пројеката који имају велики 

значај за поеједине стартешке приоритете и који имају најмање препрека за реализацију. Ови пројекти су детаљније описани у ПРИЛОГ 3 (ПРОГРАМ РАЗВОЈА АПВ 2014-2020.)  
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Акциони план за реализацију приоритета 

Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године 

Влада АП Војводине 

Март, 2014. година 

ПРИЛОГ 3 - ТОП ПРОЈЕКТИ ОПШТИНЕ АПАТИН
Приказ приоритетних пројеката Општине Апатин у изворном документу:
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Приоритет 
II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ 

И РАД 

Мера 
Мера 2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе 

активности у циљу повећања запослености 

Назив програма/пројекта 
Планирање, изградња и развој логистичке инфраструктуре у АП 

Војводини 

Циљ пројекта  

Планирање, изградња и развој логистичке инфраструктуре са интермодалним 

терминалима у циљу интегралног приступа решавању транспортних потреба 

привреде АПВ, смањења трошкова и подизања конкурентности.     

Кратак опис пројекта 

У том циљу неопходно је формирати базе података за праћење ове области, 

израдити стратешка документа, техничку документацију и реализовати објекте 

логистичке инфраструктуре. 

Надлежности Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова 

Носиоци пројекта 
Секретаријат за привреду, локалне самоуправе, Едукативни центар, Факултет 

техничких наука Нови Сад 

Географска подручја (окрузи и 

општине) у којима ће програм 

бити имплементиран 

Војводина 

Активности на пројекту 

1.Повезивање залеђа (АПВ) са Јадранском регијом                                                                                                                                                                                      

2.Развој логистичког центра Богојево (општина Оџаци) са  контакт зоном 

"Лука Дунав" Богојево и са жел. станицом Богојево                                                                     

3.Развој отвореног логистичког центра Апатин у оквиру Слободне зоне 

Апатин са контакт зоном међународне јавне луке Апатин                                                                 

4.Радови на опремању Северне индустријске зоне у Панчеву     5. Израда 

пројектно-техничке документације за изградњу националне луке Ковин  

6.Студија утицаја одрживог транспорта на развој логистичких центара у 

Аутономној Покрајини Војводини                                                                                    

Трајање пројекта (према фазама, у 

месецима)  

1.12 месеци 2015-2016                                                                                                                                                                                         

2.24 месеци 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.36 месеци 2015-2017                                                                                                                                                                                                                         

4.36 месеци 2015-2017                                                                                                                                                                                                                                                                

5.12 месеца 2016  6. 24 месеца 2015 и 2016 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

1. 2015: 30.000.000, 2016:20.000.000 РСД  2.2015: 2.000.000.000, 2016: 

1.600.090.000 РСД  

3.2015: 2.000.000.000 , 2016:1.408.000.000, 2017:1.000.000.000, 4.-, 5. 

270.000.000, 6. 2015.2.968.000 и 2016. 2.000.000 

  

Очекивани резултати 

програма/пројекта 
  

Индикатори резултата   

Индикатори ефеката   

Начин извештавања   

Писани документ о реализацији 

пројекта 
  

Процена ризика   

Евалуација   
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Приоритет 
II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ 

И РАД 

Мера  

Мера 2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе 

активности у циљу повећања запослености 

Мера 2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у 

циљу развоја полицентричне структуре 

Назив програма/пројекта 
Изградња, реконструкција и модернизација железничке инфраструктуре 

у АП Војводини 

Циљ пројекта  

Подизање нивоа квалитета железничке инфраструктуре у цињу 

преусмеравања робних и путничких токова са друмског саобраћаја на 

економски и еколошки повољнији железнички саобраћај 

Кратак опис пројекта 

Развој логистике и интемодалног саобраћаја у АП Војводини тренутно је 

лимитиран лошим стањем железничке инфраструктуре. Таква ситуација има 

за последицу преоптерећене друмске саобраћајнице, што узрокује убрзано 

хабање путева, повећано загађење животне средине и веома негативан утицај 

на безбедно одвијање саобраћаја. Повлачење средстава из европских фондова 

намењених реконструкцији железничке саобраћајне инфраструктуре није 

могуће без израђене пројектно-техничке документације, што је разлог да 

Покрајински секретаријат, кроз прекограничне пројекте, аплицира за њихову 

израду. Поред тога, иницираће се активније коришћење могућности пројеката 

јавно-приватног партнерства и концесија, као модела за реконструкцију и 

модернизацију железничке инфраструктуре. 

Надлежности 
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ,члан 56 ("Сл.лист 

АП Војводине ",број 40/2012-пречишћен текст) 

Носиоци пројекта 

Министарство саобраћаја Републике Србије, Железнице Србије АД, Фонд за 

капитална улагања АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, 

запошљавање и равноправност полова, прекогранични партнери у Румунији и 

Мађарској  

Географска подручја (окрузи и 

општине) у којима ће програм 

бити имплементиран 

Аутономна Покрајина Војводина 

Активности на пројекту 

Активност 1. Изградња објекта железничко-друмског моста преко реке Дунав 

у Новом Саду 

Активност 2. IPA Програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија 2007- 

2013 - ''Израда пројектно-техничке документације за пругу Сегедин–Реске–

Хоргош–Суботица и потребне документације за железничку пругу Суботица–

Чикерија–Бачалмаш–Баја'' 

Активност 3. Реконструкција пруге Петроварадин - Беочин 

Активност 4. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију 

пруге Вршац - Јасеново - Бела Црква - Врачев Гај - Базијаш са кружном везом 

Јасеново - Вршац - Средиште - Државна граница - Градинар (РУ) - Оравица 

(РУ) - Јасеново 

Активност 5. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију 

пруге Сонта - Апатин - Сомбор - Бачки Брег - Баја 

Активност 6. Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу 

Темишвар - Кикинда - Сегедин  

Активност 7. Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу 

Темишвар - Зрењанин - (мост на Тиси) - Жабаљ - Нови Сад 

Трајање пројекта (према фазама, у 

месецима)  

Активност 1. Завршетак изградње моста јун 2015. 

Активност 2. Завршетак ИПА пројекта - новембар 2014. 

Активност 3. Прва фаза: израда пројектно-техниочке документације 2014, 

Друга фаза: Извођење радова 2015. 

Активност 4. Израда пројектно-техничке документације 2015/2016 

Активност 5. Израда пројектно-техничке документације 2015/2016 

Активност 6. Израда пројектно-техничке документације 2016/2017 

Активност 7. Израда пројектно-техничке документације 2016/2017 
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Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

Активност 1. Укупан уговорен износ 45,3 милиона евра (ЕУ ИПА фонд 26,2 

милиона, АПВ - Фонд за капитална улагања 12,7 милиона, Град Нови Сад 6,4 

милиона 

Активност 2. Укупна вредност ИПА пројекта 1.649.733 евра. У 2014. години за 

предфинансирање пројекта у буџету АПВ планирано 179.942.600,00 динара 

Активност 3. Процењена вредност укупне инвестиције према Претходној 

студији оправданости, у зависности од изабране варијанте, износи од 32,7 до 

46,4 милиона евра. Задржавањем постојеће трасе и фазном реализацијом 

могуће је знатно снизити процењене трошкове. Израда Главног пројекта ће 

дати износ потреебне инвестиције за прву фазу (реконструкције пруге) и другу 

фазу (електрификација), а финансирање ће се одвијати или путем концесије 

или кроз јавно-приватно партнерство. 

Активност 4. Процењена вредност израде пројектно-техничке документације 

је 250.000 евра, а предвиђено је да се финансира путем аплицирања за 

средства ИПА фонда. 

Активност 5. Процењена вредност израде пројектно-техничке документације 

је 250.000 евра, а предвиђено је да се финансира  путем аплицирања за 

средства ИПА фонда. 

Активност 6. Процењена вредност израде пројектно-техничке документације 

је 10.000.000 евра, а предвиђено је да се финансира путем аплицирања за 

средства ТЕР Пројекта (Пројекат трансевропских железница), уколико се 

добије подршка Министарсвта саобраћаја Републике Србије 

Активност 7. Процена трошкова израде пројектно-техничке документације ће 

бити урађена на основу дефинисања прекограничног пројекта којим ће се 

аплицирати за средства ИПА фонда 

Очекивани резултати 

програма/пројекта 
  

Индикатори резултата   

Индикатори ефеката   

Начин извештавања   

Писани документ о реализацији 

пројекта 
  

Процена ризика   

Евалуација   
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Приоритет 
II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ 

И РАД 

Мера 
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова 

депопулације и повећања запослености 

Назив програма/пројекта Изградња аква парка и велнес центра, Апатин 

Циљ пројекта  Изградња 

Кратак опис пројекта 

Изградња копмлекса Аква парка са затвореним базенима и велнес програмом и 

програмима лепоте и здравља у склопу постојећих садржаја Бање "Јунаковић". 

Овим новим објектом бања добија "полуатријумски" блок. Приземље има два 

улаза и две вертикалне комуникације (за пансионске и ванпансионске госте) са 

базеном (8х20м, 30С) и простором за 5 базена различитог садржаја 

(термоминерална вода 30-35С). Уз објекат су и два спољна базена неправилног 

облика везана на унутрашњи простор. Спрат галерија обухвата најсавременије 

програме који се примењују у велнесу, груписани у 3 целине: 1. сауне, тушеви, 

геотермална вода. 2. масаже (ручна и подводна) 3. базен са геотермалном 

водом (36-38С) галеријски постављен према доњим, приземним базенима. 

Бруто површине: сутерен - 2.665,24 ; приземље - 2.693,63 ; спрат - 1999,02 ; 

поткровље - 1166,50 ; УКУПНО - 8.524,39 м2; саобраћајнице - 6.269 м2; 3.028 

м2; стазе - 4.391 м2. I фаза - завршетак уговорених радова (200.373.098,50 

динара). II фаза - неуговорени радови без којих се објекти не могу ставити у 

функцију: топле везе, зимске баште, инсталациони коридори, трафо станица, 

пречистач отпадних вода, уређење саобраћајница.... (555.411.512,30динара) 

Надлежности 

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања 

Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална 

улагања Аутономне Покрајине Војводине 

Носиоци пројекта 
Инвеститор: Општина Апатин, Апатин; Финансијер: Фонд за капитална 

улагања АПВ 

Географска подручја (окрузи и 

општине) у којима ће програм 

бити имплементиран 

Западнобачки округ; Општина Апатин 

Активности на пројекту 
извођење у току (објекат конзервиран, извођач изашао из блокаде); степен 

финансијске реализације 54% 

Трајање пројекта (према фазама, у 

месецима)  
12 месеци 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

Одлука број 06-318/08-15/2-1 од 04.04.2008. године: 80.000.000,00 динара 

Одлука број 06-4/2010-12/5од 28.07.2010. године и измена одлуке број 06-

17/2011-13/6 од 17.01.2011.: 500.452.196,58 динара  

  

Очекивани резултати 

програма/пројекта 

Ефекти пројекта би се огледали пре свега у финансијском смислу. Стварање 

амбијента и услова за побољшање квалитета живљења корисника, одржавања 

бољег здравственог и физичког стања грађана, али и у делу стварања 

квалитетне туристичке дестинације и употпуњавања и повећања квалитета 

услуга постојеће инфраструктуре. 

Индикатори резултата 
Запошљавање током пројекта - 150. Запошљавање након пројекта - 70. 

Повећање извоза 1.000.000 Евра 

Индикатори ефеката 
Проширење понуде и услуга "Бање Јунаковић" и боље позиционорање на 

туристичкој мапи региона (и у међународним релацијама) 

Начин извештавања Писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима 

Писани документ о реализацији 

пројекта 
Употребна дозвола 

Процена ризика Мала 

Евалуација Извођење радова, употребна дозвола  
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Приоритет II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И РАД 

Мера 2.8 Мера Унапређење и управљање животном средином 

Назив програма/пројекта Пројектовање и изградња регионалне депоније „Ранчево“ у Сомбору 

Циљ пројекта  

Депоновање комуналног отпада пет локалних самоуправа са секундарном  

сепарацијом и биодигестијом биоразградивог отпада 

  

Кратак опис пројекта 

Пет општина западнобачког и општина Бач из јужнобачког округа су потписале  

споразум о удруживању ради заједничког наступа за пројектовање и изградњу  

регионалне депоније са пратећим технолошким поступцима ради безбедног  

збрињавања генерисаног комуналног отпада из домаћинстава и привреде.  

Усвојеним регионалним планом предвиђено је да поред тела депоније са  

пратећим објектима, на одобреном локалитету салашког насеља Ранчево,  

буде изграђен погон за секундарну сепарацију отпада и биодигестор за  

искоришћење корисних биоразградивих компоненти које садржи прикупљани  

отпад, те његово искоришћење у енергетске сврхе 

  

Надлежности 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Делегација  

Европске уније у Републици Србији, Покрајински Секретаријат за урбанизам,  

градитељство и заштиту животне средине, Град Сомбор и општине Апатин, Кула, 

Оџаци, Бач  

Носиоци пројекта 

Заједничко тело представника укључених локалних самоуправа са формираним  

посебног правног лица у сарадњи са ИВ АП Војводине, ресорним  

министарствима и другим заинтересованим институцијама и организацијама 

из земље и иностранства 

  

Географска подручја (окрузи и 

општине) у којима ће програм 

бити имплементиран 

За овај пројекат директно су заинтересоване општине Западнобачког управног 

 округа (Сомбор, Апатин, Оџаци и Кула) и општина Бач из Јужнобачког управног  

округа. Постоји могућност прикључења још неких општина из Јужнобачког и 

 Севернобачког управног округа 

  

Активности на пројекту 

Формиран регион од пет локалних самоуправа; 

- Депонија је обухваћена просторним и генералним планом града Сомбора; 

- Израђен план детаљне регулације; 

- Урађена студија избора локације за регионалну депонију; 

- Општина Бач урадила пројекат трансфер станице; 

- Израђен и ратификован регионални план у свим опшинама; 

- У свим општинама израђени локални планови управљања отпадом; 

- Министарство енергетике развоја и заштите животне средине Републике Србије  

је у документу „Пројекти“ (страна 66) планирало пројектовање и изградњу  

регионалне депоније и потребна средства за реализацију 

  

Трајање пројекта  Израда пројектне и техничке документације годину и шест месеци 

(према фазама, у месецима) Фаза изградње две године без изградње биодигестора 

  Изградња биодигестора годину дана. 

    

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

Износ средстава 

Комплетан пројекат износи 18.000.000,00 евра 

За израду пројектно техничке документације са пратећим документима до  

1.500.000,00 евра; 

Укупно за извођење пројекта 15.500.000,00 евра 
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Приоритет 
II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И 

РАД 

Мера 
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу 

развоја полицентричне структуре 

Назив програма/пројекта 
Формирање регионалног центра интеркултуралности Војводине “Музеј 

Дунава” у Апатину и осталим одабраним јединицама у Војводини 

Циљ пројекта  

Имплементација акционог плана за Дунавску стратегију са циљем укључивања  

нашег подунавља у туристичку понуду еврорегиона као и  допринос  културној 

ревитализацији подунавских градова у Војводини. 

Заштита и очување кроз популарисање  вредности богате баштине у областима 

нашег а европског подунавља са циљем да постане упориште интегралног 

туризма и културе у овом делу Европе.  

Да пробуди свест заједнице о потреби чувања специфичног културног 

идентитета уз највећу вропску реку и за будућност осветли најзначајније 

беочуге сопствене историје.  

Кратак опис пројекта 

Намера је да се заједно са заинтерсованим институцијам и организацијама 

реализује идеја афирмације и презентације интеркултуралности у овом делу 

дунавске Еврорегије, што спада и у један од приоритета Дунавске стратегије. 

Пројекта припада тематској области Регионалног просторног плана АПВ: 

Прекогранична и међународна сарадња у области заштите културног наслеђа и 

неговања мултикултуралности. Пројекат је предвиђен у приоритетима и 

стратечким докуметима Општине Апатин и локалних самоуправа које 

подржавају пројекат. Предвиђен је такође у нацртудокумента  Стартегија 

одрживог развоја СРП Горње Подунавље која се кандидује за Европску повељу 

за одрживи туризам.  

Територија данашње Војводине је због специфичног положаја, одувек била 

изразито миграционо подручје, на којем су се сусретале и прожимале различите 

културе, језици и конфесије. Немци се у Војводину досељавају почетком XVIII 

века, када почињу да пристижу из удаљених делова немачких грофовија. Свака 

заједница тежи очувању сопственог идентитета кроз религију, језик, ношњу. 

Апатин је данас све значајнији туристички и културни центар на Дунаву у коме 

постоји изражена свест заједнице о потреби чувања специфичног културног 

идентитета уз највећу европску реку. Швабе у Апатин стижу 1748. године када 

почиње колонизација Немаца у данашњу Војводину. Насељавају се занатлије, 

изучени мајстори, рибари са вишегодишњим исуством. Доносе савременије 

алате и велике рибарске мреже са којима постижу тако богат улов рибе, о којем 

у старом завичају нису могли ни сањати, па су тако лов и риболов једно сигурно 

најстарија  занимања у Апатину, као и другим подунавским насељима. Настају 

зачеци индустрије у Апатину: кудељарство, цигларство, млинарство и 

производња пива  (Апатин је крајем XVIII века израстао у један од највећих 

трговачких центара на Дунаву за откуп и продају свеже, замрзнуте и сушене 

рибе. Улов рибе у једном периоду је био чак 7.000.000 кг одрживог коришћења 

ресурса које поседује на обали Дунава, на локалитету и објектима некадашње 

Рибарске централе...). Замисао је да се на локацији Шумске управе у Апатину 

(комплекс и објекат некадашње Рибарске централе) припреми и реализује 

међурегионални пројекат под радним називом МУЗЕЈ ДУНАВА. Израђен је 

Елаборат потребне санације објекта Рибарске централе. 

Поред своје основне вокације прикупљања, чувања, стручне и научне обраде и 

презентације експоната и докумената, овај центар (музеј) би се одговорно и 

посвећено бавио културно - просветним, информативним и педагошким радом, 

у сарадњи са сличним културним установама и организацијама из земље и 

окружења.  

Облик овог центра (музеја) као специјализоване установе биће садржајно 

допуњавање музејске мапе регије, државе и Европе, поред Музеја Дунава у 

Улму (Немачка ) и сличних установа у Мађарској и Хрватској. Истичемо 

намеру да се ојача даља функционална сарадње са Музејом из Улма, који је 

заинтересован да буде партнер на пројекту формирања еврорегионалног Музеја 
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дунавске мултиетничности у Апатину, и који би пружио техничку подршку у 

постављању музеалија које датирају и сведоче о доласку немачких колониста у 

Апатин, године 1748. Такође, у склопу партнерских односа које имамо са 

словеначким локалним самоуправама, очекујемо њихов допринос у преношењу 

искустава у реализацијама сличних пројеката и у заједничком аплицирању за 

бесповратна средства европских фондова.  

Надлежности 

Правни основ:  

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. 

гласник РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник 

РС“, бр. 72/09), међународне конвенције 

Институционална надлежност: 

Општина Апатин, Градски музеј Сомбор, Покрајински завод за заштиту 

споменика културе Петроварадин, ЈП "Војводинаоде", Покрајински 

секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за 

привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за 

урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и 

међурегионалну сарадњу и локалне самоуправе у региону,  

Носиоци пројекта 
Општина Апатин 

Градски музеј Сомбор, ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Војводинашуме“  

Географска подручја (окрузи и 

општине) у којима ће програм 

бити имплементиран 

АПВ; Западнобачки округ 

Активности на пројекту 

 1. Израда Претходне студије оправданости, Елабората о формирању Музеја 

Дунава и  

 2. Израда Идејног пројекта реактивације (ревитализације) комплекса 

некадашње Рибарске централе у Апатину као централног депоа и осталих 

музејско-туристичких јединица и инфо-пунктова у одабраним објектима 

региона 

3. Припремне активности  и извођење радова на ревитализацији музејско-

туристичко гпростора у централном објекту  у Апатину  

 4. Уређење музејско-туристичких јединица и инфо-пунктова у одабраним 

објектима региона 

 5. Афирмисање и популаризација, видљивост пројекта у јавности (за све време 

трајања пројекта) 

Трајање пројекта (према фазама, 

у месецима)  
2014-2019 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

460.000,00 ЕУРА (53.270.000 динара) 

Износ потребних средстава: 

Фаза 1.   20.000,00 Евра 

Фаза 2.   50.000,00 Евра 

Фаза 3. 350.000,00 Евра 

Фаза 4.   40.000,00 Евра 

Буџет општине АПатин, буџет АПВ, буџет РС, ЕУ фондови 

  

Очекивани резултати 

програма/пројекта 

Оформљен регинални центар (музеј) интеркултуралност Дунава у Војводини - 

обновљен централни објекат  у некадашњој Рибарској централи у Апатину, 

уређени музејско-туристички инфо пунктови „Сећања на заједничку прошлост“ 

у одабраним јединицама из пројекта. 

Допуњена  културна и туристичка понуда региона у области културног 

туризма- интеркултуралност, туризам Сећања на заједничку прошлост 

(подунавске швабе, све колонизације Војводине )  

Евалуација   
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