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ЗЕЛЕНА АГЕНДА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
У општини Пландиште, Зелена агенда је започела са оптимизом и израженим очекивањима. Посебан
квалитет процесу дала је локална самоуправа, која је чврсто стала иза овог пројекта и подржала га у сваком
смислу. Невладина организација која је била партнер у процесу је Риболовачко друштво из Јерменоваца.
Процес је почео 30. октобра 2008. године, када је у Културном центру одржан први састанак заинтересованих
страна. Позвани су представници око 100 организација, установа и предузећа које могу бити заинтересоване
стране у процесу. Позиву их се одазвало око 30. На састанку су одређене и груписане најважније вредности
у локалној заједници, и формиране су 3 радне групе – Пољопривреда и воде, Културне и људске вредности,
Дворци, паркови и цркве.
Током наредних 6 месеци, од 12. новембра 2008. до 15. априла 2009. године, одржавани су састанци,
просечно два пута месечно, на којима је било присутно између 8 и 14 чланова. Они су по методологији
анализирали све вредности и проблеме у локалној заједници. Затим је током пролећа и лета 2009. године
одржано више састанака у фази обраде и синтезе података, организовања анкете и писања документа. Радне
групе су завршиле рад 1. октобра.

Основни мотив овог документа добио је инспирацију у одговору једног учесника на првом састанку
радних група, који је своју заједницу описао као – „младост и различитост“, сугеришући младу генерацију и
мултикултуралност као најважније вредности.
Координатори радних група били су: Бранислав Матијевић, Месна заједница Велика Греда (Пољопри
вреда, водопривреда и шумарство), Бранко Бабић, Културни центар “Вук Караџић“ (Културне и људске
вредности) и Наташа Боројевић, Општинска управа (Дворци, паркови и цркве).
Велики допринос у раду радних група и настанку овог документа дали су: Николета Опреа (члан
Општинског већа), Јожеф Берза (Риболовачко друштво Јерменовци), Милорад Ковачевић (Општинска
управа), Вера Познанић (Основна школа „Јован Јовановић Змај“ и Основна школа „Јован Стерија Поповић“),
Богданка Петровић (Културни центар „Вук Караџић“), Бранка Панић (Дечји вртић „Срећно детињство“),
као и Зорица Доневски, Ђурица Мајсторовић, Светлана Дамљановић и Драгана Јанковић (Општинска
организација Црвеног крста).
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ПЛАНДИШТЕ – МЛАДОСТ И РАЗЛИЧИТОСТ
Oпштинa Пландиште се налази у северном делу Србије, у АП Војводини, у јужном Банату. Површина
општине je 383 квадратна километра. Граничи се са општинама Вршац, Алибунар и Сечањ и са Румунијом.
Општина је по попису из 2002. године имала 13.377 становника у 14 насеља. Број становника по насељима је:
Општина
Пландиште
Банатски Соколац
Барице
Велика Греда
Велики Гај
Дужине
Јерменовци
Купиник
Лаудоновац
Маргита
Марковићево
Милетићево
Пландиште
Стари Лец
Хајдучица
Укупно

Површина К.О.
(хектара)
1.287,81
2.968,26
3.857,47
3.323,07
958,77
3.072,87
2.256,69
К.О. Пландиште
4.174,72
819,70
1.797,44
4.537,17
4.553,76
4.706,16
38.313,89

Број
становника
366
598
1.374
790
219
1.033
349
24
1.047
216
622
4.270
1.094
1.375
13.377

Подручје општине Пландиште је у потпуности део типичне банатске равнице, са разликама између
апсолутних висина које износе око 15 метара. Нижи делови се налазе у Алибунарској и Иланџанској депресији,
а виши на језерско-лесној тераси. Најнижа тачка (74,6 m) се налази на потезу Липтај у атару Јерменовци
(Иланџанска депресија). Највиша тачка (89,5 m) се налази на језерско-лесној тераси на потезу Визурин
(североисточно од Маргите). Преовлађују висине између 76 и 79 m.
Подручје општине Пландиште у односу на важније комуникације има релативно повољан положај. Кроз
општину пролази железничка пруга Зрењанин-Пландиште-Вршац-Бела Црква и државни пут првог реда
Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац. Централно место (основни модификатор) орографских, педолошких,
вегетационих карактеристика) у рељефу Пландишта заузима систем каналске мреже са дужином од 990,50 km
и густином каналске мреже од 26 m/ха.

СТАНОВНИШТВО
Општина Пландиште припада подручјима са просечном густином насељености мањом од 50 становника
на 1 km2, тачније свега 35 ст/km2 и спада у најређе насељена подручја Војводине. Према попису становништва
2002. године, у 14 насеља општине Пландиште живи 13.377 становника, од чега у центру општине живи 31,9%.
Дистрибуција према величинским категоријама указује да је просечна популациона величина 956 становника.
Осам од 14 насеља има мање од 1000 становника, док је 5 насеља у величинској категорији од 1001 – 3000, а
општински центар је у категорији од 3001 – 5000 становника.
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Територија општине била је насељена још у палеолиту, а најстарија насеља су Стари Лец и Велики Гај из 14
века. Кроз историју, овде су живели Германи, Словени, Хуни, Авари, панонски Бугари и Мађари. Срби се наро
чито насељавају за време Сеобе Срба под Арсенијем III Чарнојевићем. Под Аустроугарском монархијом било је
пет колонизација и тада су дошли Немци, Шпанци, Италијани, касније Мађари, Румуни, Словаци. После Првог
светског рата насељени су солунски добровољци из Лике, Кордуна, Баније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и
након Другог светског рата из Македоније, Словеније и мањи број са југа Србије. Избеглице из Хрватске, Босне
и Херцеговине и прогнани из АП Косово и Метохија током грађанског рата 1990-тих, нашле су свој нови дом
у највећем броју у Великом Гају, Милетићеву, Великој Греди и Хајдучици. Данас у општини живи 20 нација.

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Геоморфолошке, геолошке и педолошке особине – На територији општине Пландиште постоје три
рељефне целине. То су Алибунарска и Иланџанска депресија (систем Источно-банатских депресија), и језерсколесна тераса која раздваја поменуте депресије. Геоистраживања се изводе 50 година и пружају неопходне и
многобројне податке за потпуније познавање геолошке грађе. Прва структурна бушења су изведена 1947.
године. Анализирани су подаци из три групе структурних бушотина и то код насеља Јерменовци, Велика Греда
и Пландиште. На профилима бушотина издвојено је пет слојева: основно горје (пренеоген), миоцен, понт (доњи
плиоцен), плаудински слојеви (горњи плиоцен) и квартар. Педолошка карта општине Пландиште представља
прави мозаик (6 типова и 12 подтипова земљишта). Педолошке предиспозиције нису повољне: више од 80%
земљишта је слабог квалитета (ритске црнице и смонице). Водно-ваздушна проводљивост је слаба, односно у
периоду јачег влажења земљишта, оно је лепљиво и тешко за обраду, док је за време суша земљиште тврдо и
испуцало. Приоритетан задатак представља извршење мелиорационих радова (уређење, пре свега подземних
радова, наводњавање).
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Климатске особине – Општина се налази у умерено-континенталном климатском појасу. Средња годишња
температура од 11,50С је највиша у Војводини. Годишње амплитуде средње месечних температ ура од 21,10С су
најмање у Војводини. Са 1,50С зиме су најтоплије у Војводини. Најветровитији део Војводине, са малим бројем
дана тишине. Кошава, као доминантан ветар, има у општини Пландиште највећу учесталост, јавља се просечно
73 дана годишње. Подручје општине је са најмањом релативном влажношћу у Војводини (средња годишња
релативна влажност је 71%); облачност је већа од просека за Војводину (средња годишња облачност је 57%, за
време вегетационог перода је 49%). Сума осунчавања је најнижа у Војводини (просечно годишње 1988 часова)
и са највећом количином падавина (просечно годишње 657 mm/m2), у просеку у току зимског периода сваких
5 дана долази по један са снегом, који се у просеку задржава 29 дана годишње.

ЈАВНE СЛУЖБE
Социјална заштита – постоје две установе: Центар за социјални рад и Дом за смештај душевно оболелих
лица „1. октобар“ у Старом Лецу, који пружа услуге корисницима са посебним потребама.
Здравствена заштита – Дом здравља „1.октобар“ као једина здравствена установа, пружа здравствену
заштиту на целој територији општине, са амбулантама у свим селима.
Образовање и васпитање – У општини постоји дечји вртић и три основне школе (у Пландишту, Великој
Греди и Хајдучици). Не постоји средња школа, па су сви ђаци путници. Дечји вртић „Срећно детињство“
има издвојена одељења у Великом Гају, Барицама, Јерменовцима и Маргити. Основна школа „Јован Стерија
Поповић“ из Велике Греде има издвојена одељења у Банатском Соколцу и Милетићеву. Основна школа „Јован
Јовановић Змај“ из Хајдучице има издвојена одељења у Старом Лецу.
Култура – У области културе је последњих година учињен велики напредак оснивањем Народне библиотеке
и Културног центра „Вук Караџић“.
Физичка култура и спорт – Спортске активности се одвијају у оквиру 18 спортских клубова, од чега је 11
фудбалских, 2 кошаркашка, један карате, један одбојкашки и један шаховски, док у два села (Марковићево
и Стари Лец) фудбалски клубови формално постоје, али нису активни. У оквиру клубова регистровано је
укупно око 630 спортиста. Сва насеља (осим Марковићева и Лаудоновца) имају отворене уређене терене за
фудбал. Већи део ових терена није опремљен пратећим садржајима или су у лошем стању, недостају комунална
инфраструктура и приступне саобраћајнице. Већи део активности малих спортова одвија се у оквиру
фискултурних сала основних школа.

ПРИВРЕДА
Пољопривреда – основна привредна грана и носилац развоја општине. Од укупно оствареног народног
дохотка у општини Пландиште 2005. године, 43,77% је остварено у пољопривреди, што указује да је то изразито
пољопривредно подручје (Јужнобанатски округ 27,33%, а Војводина 22,41% у овој делатности)
Индустрија – Индустрија је друга најзначајнија привредна област општине. Од укупно оствареног народног
дохотка око 30% је остварено у прерађивачкој индустрији. У оквиру индустрије заступљене су: прехрамбена,
текстилна и производња пластичних маса. Носилац агроиндустријске производње је Холдинг компанија
„Агробанат“, која је у процесу преструктуирања власништва. Од укупно оствареног народног дохотка у
општини Пландиште 9,7% је остварено у трговини, што говори да она није довољно развијена. Приватно
предузетништво је у благом успону, а број предузетничких радњи је све већи. Највећи број предузетничких
радњи је из области трговине и угоститељства.
Зараде – Општина Пландиште спада у групу најнеразвијенијих у Србији. У децембру 2006. године, про
сечна зарада исплаћена у општини Пландиште је 23.201,00 динар, што је најнижа зарада у Јужнобанатском
округу и једна од најнижих у АП Војводини.
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Инвестиције – У 2005. години укупне инвестиције у привреди општине биле су 20.849.000,00 динара од
чега је највећи део издвојен за реконструкцију, модернизацију, доградњу и проширење капацитета (76,6%), а
по техничкој структури за набавку опреме (72,9%). Да је ниво инвестиција на подручју општине низак, указује
податак да оне чине свега 0,7% укупних инвестиција на нивоу Јужнобанатског округа.
Туризам – Општина Пландиште има извесни туристички потенцијал (дворци, цркве, ловишта,
термоминерална вода) који представља добру основу за укључивање ове привредне гране у друштвеноекономски развој. Међутим, у досадашњем периоду недовољно су искоришћене могућности развоја туризма
које пружају ресурси, због недостатка рецептивних капацитета, пратећих садржаја боравка и непостојања
осмишљене континуиране пропагандно-информативне активности. Општина нема Туристичку организацију,
а једини туристичко-угоститељски објекат је мотел „Платан“. Од 1973. године отворена је бања сезонског
карактера са лековитом термалном водом која је након пар година престала са радом. Индиковане су термалне
воде код Јерменоваца, Пландишта, у Великој Греди и у атару Старог Леца.

Енергетика и комуникације – општина је у попуности гасификована, електрификована и постоји дигитална
телефонска централа у свим насељима. У општини има 10 пошта. Путна мрежа: најважнији путни правац је
државни пут првог реда Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац, који кроз општину пролази у дужини од
34 километра и повезује је са Новим Садом и Темишваром. Такође значајан друмски правац је државни пут
другог реда Пландиште – Алибунар, који повезује општину Пландиште са Панчевом и Београдом. Дужина овог
путног правца на територији општине је 11 километара. Укупна дужина локалних категорисаних путева који
повезују сва насеља је 40 километара.
Железнички саобраћај на простору општине Пландиште не функционише већ више од двадесет
година. У току је израда Студије ревитализације пруга јужног Баната која ће дати одговоре о оправданости
функционисања железничког саобраћаја у општини Пландиште.
Водни саобраћај је присутан преко пловног канала ДТД, Банатска Паланка – Нови Бечеј који својим
хидролошким карактеристикама (двосмерна пловидба са газом од 2,1 m на деоници од 45 km до 85 km – пловни
пут IV категорије) омогућује транспорт каналским пловилима. Хидролошки услови дозвољавају пловидбу
током целе године. Постоји јавно пристаниште у Јерменовцима са минималним претоварним капацитетима.
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Радна група Пољопривреда, водопривреда и шумарство
Мапа вредности:
- Незагађена животна средина
- Природна и енергетска богатства
- Фармерство
- Обрадиво земљиште
- Реке и канали
- Ловишта

Опис вредности:
Незагађена животна средина – Mишљење становника општине Пландиште je да је њихова средина еколошки
чиста и незагађена, или барем значајно мање загађена него што је то случај са другим срединама. Тако узевши,
чиста животна средина је означена као вредност. Међутим, ово мишљење може бити субјективно. Иако у
општини нема већих индустријских објеката, потенцијалних загађивача, још увек постоји читав низ ризика
који угрожавају дату вредност. У општини није успостављен катастар загађивача, као ни мониторинг воде,
ваздуха и земљишта, дакле не постоје објективни показатељи о стварном стању животне средине. Релативно
низак степен комуналне опремљености насеља знатно утиче на погоршање стања подземних вода, земљишта,
а индиректно и ваздуха. Укупна дужина водоводне мреже је 131,57 километара, на коју је прикључено 4.694
потрошача. Водоводи су грађени у различитом временском периоду углавном под надзором месних заједница.
Осим у Пландишту, где постоји започет систем канализације за одвођење отпадних вода и то за ужи центар где
се налазе вишеспратне стамбене зграде, одвођење отпадних вода није решено ни у једном насељу у општини. Ово
може довести до деградације водоносних слојева, а индиректно и земљишта. Oдвођењe атмосферских вода врши
се посебним системима каналске мреже у оквиру грађевинских реона отвореним или зацевљеним каналима и
представља значајан проблем, јер су реципијенти (пријемници) најчешће најближе депресије или мелиоративни
канали и водотокови. Земљиште, као природни ресурс, свакодневно се загађује применом вештачког ђубрива,
пестицида и других хемијских средстава, што представља лимитирајући фактор у пољопривредној производњи.
Неодговарајућом обрадом, земљиште се осиромашује у квалитативном погледу и погоршава се његова структура.
Нерешено питање санитарног одлагања комуналног отпада и животињских лешева угрожава земљиште и
водоносне слојеве, а индиректно и ваздух.
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Природна и енергетска богатства – Подручје општине Пландиште је истражни простор нафте, гаса и
хидротермалне енергије. Постоје значајна налазишта нафте и природног гаса. Прва структурна бушења су
изведена 1947. године. Анализирани су подаци из три групе структурних бушотина и то код насеља Јерменовци,
Велика Греда и Пландиште. Нафта се експлоатише на нафтним пољима „Велика Греда – југ“ и „Јерменовци“.
Ово лежиште носи епитет првог у Војводини, експлоатише се од 1956. године. Гасно поље „Велика Греда“ је,
такође међу првим лежиштима гаса у Војводини, које је у експлоатацији од 1952. године, али су његове резерве
скоро исцрпљене. Лежиште гаса код Пландишта које је у експлоатацији од 1962. године је исцрпљено. Постоје
резерве геотермалних вода, али неопходно је извршити истраживања и валоризацију. Од других минералних
сировина, истражена су налазишта кварцног песка поред пута Ватин – Велики Гај и на југоисточном ободу
села Милетићево. Оба налазишта немају већи економски значај и користе се искључиво за потребе локалног
становништва. На подручју општине распрострањена је глина.
Фармерство – Некада моћна пољопривредна грана у општини Пландиште, током 1990-тих година доживела
је суноврат, а у данашње време показује знаке опоравка. Постоје мање приватне фарме, али и велики системи. У
оквиру компаније „Агробанат“, пословао је живинарски комплекс (фарме матичних јата и бројлера, инкубатор,
кланица, фабрика сточне хране) који је трошио велику количину ратарских сировина произведених у општини.
У последње време је тај комплекс мењао власника у више наврата. У целости комплекс још није достигао
испуњеност капацитета, што би довело до већих могућности.
Обрадиво земљиште – представља најобимнији и најзначајнији ресурс у општини. Од укупне територије
општине (38.313,9 хектара) обрадиво земљиште обухвата 90,7% или 34.731 хектара. У структури пољопривредног
земљишта доминирају површине под ораницама и баштама (31.445,3 хектара или 92,9%), па ратарство представља
основну делатност. Највише су заступљена жита (64,4%) и индустријско биље (25,3%). Пашњаци обухватају 2.487
ха (5,8%) а ливаде 203,8 ха (0,6%). Под воћњацима и виноградима је 171 хектар или 0,4%. Рибњаци, трсици и
мочваре заузимају 76,98 хектара, а шуме 224,24 хектара. Индивидуални сектор располаже са 43,8% пољопривредног
земљишта. Од укупне површине под њивама, највише су заступљене II класа - 16,97%, III класа - 27,56%, IV класа
- 33,58% и V класа - 14,69%. Наводњава се 1.830 ха, што чини 4,80% подручја општине.
Реке и канали – Водни ресурси су у значајној мери заступљени на територији општине Пландиште. Тери
торијом општине протичу три речна тока: Брзава, Моравица и Ројга који долазе из Румуније, а завршавају се у
општини. Укупна дужина ова три тока на територији општине износи 44 километра. За одвођење површинских
вода, као и регулисање режима подземних вода, изграђена је густа каналска мрежа у укупној дужини од 990,5
километара. подељених у осам сливова за одводњавање. Поред канала ДТД у који притичу све воде oпштине,
већи канали су Шулхов и Карачонијев. Подземне воде, које се одликују високим нивоом, јављају се у виду
фреатских и артешких вода. Радови на регулисању водотокова започети су још 1745. године прокопавањем
корита Брзаве (до тада је значајан део територије oпштине био под мочварама), а тек изградњом хидросистема
ДТД значајно је отклоњен проблем негативног утицаја подземних вода. Детаљној каналској мрежи (ДКМ) из
године у годину умањује се функција благовременог пријема и спровођења сувишних атмосферских вода и
дренажна функција за пријем подземних вода, због нередовног одржавања, услед чега долази до закоровљавања
и замуљења пројектованог профила канала. Укупна дужина одбрамбених насипа на територији општине је
115,84 километра и то на реци Брзави, Ројги и Моравици као и гранични насип према Румунији.
Ловишта – Територија општине богата је различитим врстама дивљачи, а лов на овим просторима има дугу
традицију. С обзиром на присуство бројних водених површина, постоје погодни услови за развој привредног
и спортског риболова. Природни услови, заједно са изграђеним туристичко-угоститељским капацитетима
(мотел „Платан“ и замак „Капетаново“), представљају основ за развој, пре свега ловног и риболовног, бањског,
спортско-рекреативног, излетничког и транзитног туризма, под условом да се реализује просторно уређење
локалитета, изгради туристичко-угоститељска инфраструктура, као и да се обезеди рационално газдовање
овим ресурсима. О ловиштима брине Ловачко удружење „Брзава“ из Пландишта, са својим секцијама у свим
местима. Ловно подручје се простире на око 36.000 хектара, где су заступљени зец, фазан, препелица и срндаћ.
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Радна група Културне и људске вредности
Мапа вредности:
- Млада популација
- Мултикултуралност
- Радна снага
- Културни аматеризам
и манифестације
- Домови културе

Опис вредности:
Млада популација – Највеће
богатство општине Пландиште
чине њени грађани, а међу њима
пре свега млади људи. У укупном броју од 13.377 становника, младих до 30 година старости је 4297 или 32,12%,
а међу њима 1/5 становништва, или 2785 грађана чине млади до 19 година и они представљају покретачку и
креативну снагу за будућност. При општини су 2008. године формирани и започели са радом Канцеларија
и савет за младе од којих се очекује велики допринос у креирању и спровођењу политике за младе. Посебан
допринос у раду са младима дају Општинска организација Црвеног крста, Национална служба за запошљавање,
спортске организације и културно-уметничка друштва. Организација Црвеног крста са младима спроводи
превентивно-едукативне активности на тему болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија), ХИВ/
АИДС и полно преносиве болести, образовне активности (писање пројеката), разне видове обука (добровољно
давалаштво крви, прва помоћ, хуманитарно право, добровољни социјални рад, ненасилна комуникација међу
младима, трговина људима), забавно рекреативне активности (Весела дружина Деда мраза, Камп за децу и
младе, Тајне плаве планете). Овим активностима обухваћен је велики број младих, па по програму учествује
и до 300 младих. Национална служба за запошљавање посебан допринос даје у обуци младих за активно
тражење посла. У 2008. години обуку је похађало 60 младих. Спортске организације раде на едукацији и
организацији свих оних активности које имају циљ правилан психофизички развој деце и омладине. Међу овим
активностима посебно место имају школе каратеа, фудбала, одбојке, кошарке и других спортова. Културноуметничка друштва поред окупљања великог броја младих врше својеврсну едукацију деце и омладине на
плану фолклорно-музичког стваралаштва, дајући на тај начин и допринос очувању традиције и етно наслеђа
народа који живе у општини.
Мултикултуралност – Национална и етничка структура становништва у општини је хетерогена и са
правом се може рећи да су мултинационалност и мултиетничност неке од најважнијих вредности, односно
карактеристика наше средине. На подручју општине заједно живи 20 нација, са претежним учешћем Срба
и значајним учешћем Мађара, Македонаца, Румуна и Словака. Велики број мешовитих бракова је још једна
значајна карактеристика наше средине. Општина има богату културну традицију и наслеђе, јер становништво
које се током векова овамо досељавало доносило је, стварало и репродуковало елементе сопствене културе,
али је и примало тековине, обичаје па у неком облику и традицију других народа. Мултикултуралност
нарочито карактеришу вишејезичност образовног система у складу са националним саставом насеља, смотре
и заједнички концерти културно-уметничких друштава која гаје традицију српског народа и националних
мањина, а на којима се међусобно упознају култура и обичаји.
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Радна снага – Стопа незапослености у општини Пландиште је изражено висока, тако да је неупослена
радна снага значајна вредност и потенцијал. Постоји значајан корпус квалификоване, стручне и искусне радне
снаге спремне за рад или преквалификацију у складу са потребама привреде. Велики потенцијал присутан је
у обученој радној снази за пољопривредну производњу и текстилну индустрију. У структури незапослених
највише је лица без квалификације (48,3%) као и жена које чине 50,3%. У односу на 2001. годину, број
незапослених је порастао са 127 на 1000 становника у 2001. години на 143 у 2006. години. Највише је лица
без посла између 31 – 50 године старости, која чине 46,6% укупно незапослених на подручју општине. Лица
са трећим степеном стручне спреме чине 26,7%, а са вишим и високим образовањем чине 3,4% укупног броја
незапослених. Број запослених на територији општине Пландиште је у 2002. години био 2.130, а у 2006. години
1.892, што чини смањење од 12,6%. Највећи број запослених у 2002. години је био у области пољопривреде
43,3%, а затим у области прерађивачке индустрије 28,4%. Структура запослених је у 2006. години значајно
промењена у корист прерађивачке индустрије у којој је сада запослено 30% укупног броја лица, док се број
запослених у пољопривреди смањио на 28,3%. У области државне управе, здравства и образовања у 2006.
години било је запослено 469 лица или 24,8% укупно запослених.
Културни аматеризам – представља најмасовнији облик културних активности и подразумева рад
културно-уметничких друштава и организацију и реализацију културних манифестација. У општини
Пландиште активно ради и делује 6 културно-уметничких друштава: „Вук Караџић“ из Пландишта (основано
2000. године), „Дукати“ из Маргите (2001), „Петефи Шандор“ из Јерменовца (2000), „Младост“ из Велике Греде
(1980), „Братство“ из Хајдучице (2004) и „Николаје Балческу“ из Барица (2004). Практично свако друго насеље
у општини има културно уметничко-друштво, што указује да је значајан број грађана организован кроз овај
облик невладиних организација. Основни циљеви и задаци друштава су да кроз разне видове културноуметничког рада и стваралаштва негују идентитет, етнографско наслеђе и богатство и позитивну традицију
српског народа и националних мањина, који живе у општини Пландиште. Активности су усредсређене
на припрему за учешће на смотрама и фестивалима који се одржавају у нашој општини, АП Војводини,
републици Србији и иностранству, као и на повезивању и сарадњи са другим одговарајућим невладиним
организацијама у земљи и иностранству. Чланство друштава сачињавају претежно млади који припадају
основном и средње школском узрасту, али и они из популације старијег становништва (радници, пензионери,
домаћице). Чланство је добровољно и у потпуности засновано на принципима аматеризма. Мултиетнички
састав је једна од најзначајнијих карактеристика друштава и он у потпуности пресликава национални састав
средине, мултикултуралност и добре међунационалне односе. Рад друштава одвија се кроз пробе и учешће
на приредбама, смотрама и такмичењима. Рад се одвија у току целе године са пуно часова ангажовања, те
представља једну од најмасовнијих и најзначајнијих едукативних активности. Друштва одржавају своје и
заједничке концерте којима присуствује велики број грађана-конзумената овог вида културног стваралаштва.
Сва друштва учествују на општинским смотрама, које методом селекције обезбеђују учешће друштава
на смотрама и фестивалима вишег нивоа. Резултати рада огледају се у сталном приливу новог чланства,
квантитету и квалитету одржаних концерата и наградама са такмичења. Сва друштва су са мање или више
успеха учествовала на регионалним такмичењима, док су друштва „Вук Караџић“, „Дукати“ и „Младост“ поред
учешћа на покрајинским фестивалима дечијег фолклорно-музичког стваралаштва, носиоци високих признања
као што су златне, сребрне и бронзане плакете. Од културних манифестација треба издвојити: Општинска
смотра дечијег музичког и фолклорног стваралаштва, одржава се сваке године у марту и представља
најмасовнији и јединствен вид презентације музичко-фолклорног стваралаштва деце узраста од првог до осмог
разреда основне школе. Смотра се одржава од 2001. године и окупља децу из културно уметничких друштава
и основних школа са подручја општине. Учесници смотре су дечији хорови, оркестри и фолклорни ансамбли.
Смотри, поред у просеку 200 активних учесника, присуствује и велики број грађана, конзумената овог вида
културног стваралаштва. Смотра је једнодневна и њен покровитељ је председик општине, а организатор
Културни центар. Општинска смотра фолклорних традиција и ансамбала, одржава се сваке године у априлу
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месецу и представља најмасовније и најквалитетније представљање фолклорно-музичког стваралаштва младих
старијих од 16 година и чланова културно-уметничких друштава средњег и старијег животног доба. Поред
основног циља, да се представи једногодишњи рад друштава на неговању традиције, смотра је јединствена и по
томе да окупи и представи сво богатство мултикултуралног састава средине. Ако се томе придода чињеница да
од до сада одржаних шест смотри, три су биле заједничке са друштвима из општина Вршац и Алибунар онда
наведено богатство долази до још већег значаја. Одржава се од 2003. године и траје један дан у организацији
Културног центра. Фестивал крајишке песме „Крајишки бисери“, одржава се од 2003. године и представља
једину манифестацију у нашој општини која има републички значај, пре свега због учесника који долазе из
целе Србије. То су певачке групе које чине избегли и прогнани грађани из бивших република Југославије. Уз
несебичну помоћ Општине и Културног центра, завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“ већ , ове
године по седми пут, организовало је и организоваће овај фестивал под геслом „Није зло знати и чути туђу
песму, зло је заборавити и не знати своју!“ Учесници, организатор и конзументи фестивалских садржаја на
најбољи могући начин говоре да се уз поменуто гесло, остварује социјализација колонизираних грађана,
заједнички живот са домицилним живљем и прожимање културних и других животних вредности. Пролећни
мултимедијални салон је манифестација на којој учествују ликовни уметници, песници , удружења која негују
домаћу радиност и културно уметничка друштва. Ревијалног је и изложбеног карактера и слободније форме
и садржаја. Одржава се од 2005. године у мају месецу. Рок Вилиџ (Rock Village), одржава се од 2005. године
у Банатском Соколцу у другој половини августа месеца. Учесници су музичке групе и рок састави из Србије,
бивших република СФРЈ и иностранства (2008. године гостовала група из Јамајке). Овај фестивал привлачи
велики број грађана, пре свега младих, љубитеља рок музике из суседних општина и шире из целе Србије. У два
дана, колико траје фестивал, у Банатски Соколац, који броји око 400 грађана, слије се на хиљаде гостију. Дани
рибара су међународно-туристичко спортска манифестација која се одржава од 1984. године. Њен иницијатор
је била општина Алибунар, али се у њену организацију од 2006. године врло активно и као суорганизатор
укључује општина Пландиште, преко културног центра. Манифестација се одржава у другој половини августа
и траје три дана. Такмичарског је карактера, а обухвата такмичења у спортском риболову и кувању рибље
чорбе. Манифестација садржи и културну компоненту, јер учествују културно-уметничка друштва и културне
установе из општина Пландиште и Алибунар.
Домови културе – У Пландишту, Хајдучици, Јерменовцима, Маргити, Милетићеву, Kупинику, Великој
Греди и Банатском Соколцу постоје Домови културе. У Пландишту је дом део Културног центра „Вук Караџић“
који располаже са наменским простором укупне површине 582 м2. Пре двадесет година изграђен, у добром
стању, савремено опремљен и одржаван овај објекат служи одржавању филмских представа, припреми и
одржавању концерата, смотри, позоришних представа, естрадних програма, разних видова забаве за децу и
одрасле и различитих скупова грађана из целе општине. Овај објекат je у потпуности комунално опремљен
јер располаже водом, струјом и гасом. Дом располаже и са опремом за осветљење и разглас, као и са кино
опремом. У Хајдучици дом културе располаже објектом наменске површине 470 м2 и управо је однедавно
реновиран па сада представља простор који је потпуно комунално опремљен и може да задовољи све потребе
за рад локалног КУД-а, одржавања концерата, приредби, забава и других окупљања грађана. У Јерменовцима
дом културе има објекат површине 330 м2. Реновиран је 1984. године и у потпуности комунално опремљен
задовољава потребе рада локалног КУД-а, одржавање концерата, позоришних представа, приредби, забава и
других окупљања грађана. У Маргити дом културе има простор површине 330 м2. Реновиран је 2001. године и у
потпуности комунално опремљен и задовољава потребе рада КУД-а, одржавање концерата, приредби, забава и
других окупљања грађана. У Милетићеву дом културе има простор 250 м2 и опремљен електричном енергијом и
грејањем задовољава потребе рада дискотеке и окупљање грађана. У Великој Греди дом културе има површину
од 470 м2 и опремљен је електричном енергијом и грејањем задовољава потребе рада библиотеке и пробе
КУД-а. У Купинику и Банатском Соколцу постоје објекти домова културе, али их је потребно реновирати.
Намера и пројекти за то постоје.
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Радна група Дворци, паркови и цркве
Опредељење радне групе за одређене културно-историјске и природне споменике, условљено је историјским значајем,
актуелним потребама, али и дугорочним потребама и плановима због трајних вредности које ови објекти имају. Означене
су и издвојене групе вредности – паркови који имају одређени степен заштите, цркве и манастири, дворци и културноисторијски споменици, док је транзитни туризам издвојен као посебна вредност, не због свог тренутног стања, већ као
потенцијална вредност којој заједница тежи.

Мапа вредности:
- Паркови (Парк дворца у Хајдучици, дворца Јагодић, стари парк у Великом Гају)
- Цркве и манастир (цркве и манастир Св. Архангела Михајла у Хајдучици)
- Дворци и културно-историјски споменици (дворац Капетаново, каштел у Хајдучици,
дворац Јагодић, два дворца у Старом Лецу, зграда Скупштине општине, зграда Општинског суда)
- Транзитни туризам

Опис вредности:
ПАРКОВИ:
Парк дворца у Хајдучици – са површином од 3,7 хектара, један је од најочуванијих вредних представника
вртне уметности са почетка 20. века на територији Војводине и Србије. Типичан је пример мешовитог
стила који је доминирао у вртној архитектури тога времена, насталог комбиновањем елемената класичног и
пејзажног стила. У парку су сачувани лепи примерци храста лужњака, беле тополе, јавора, клена, сребрнасте
липе и млече. Сврстан је у природно добро од великог значаја.
Парк породице Јагодић на салашу Јагодић – је значајно природно добро који се простире на површини од
8,6 хектара. Од старих стабала присутно је неколико црних ораха, гледичије, црвенолисних јавора, храстова
лужњака и слично.
Стари парк у Великом Гају – потиче из 18. века, значајно природно добро, на око 5 хектара са више од 20
врста дрвећа. Од старих стабала интересантни су горостасни примерци храста лужњака, брезе, пољски јасени,
кленови, млече, мечија леска. Подигао га је темишварски племић, Јосиф Маленица.
ЦРКВЕ И МАНАСТИР – Велики Гај има мноштво споменика прошлости. Још 1. децембра 1965. године под
заштиту стављено је 13 икона са Царским дверима (Богородица са Христом из 1773. године, Свети Никола,
Исус Христос, Јован Крститељ, Царске двери, Икона са житијем Светог Николе, Распеће Христово, Апостоли
Петар и Павле, Арханђели Михајло и Гаврило, Рођење Богородице, Исус Христос и Богородица са Христом)
које припадају СПЦ. Сама црквена зграда се третира као посебна архитектонска вредност. У цркви постоји
Октоих, штампан 1644. године. у Лавову и једна Хорологија (часослов), штампана у Лавову 1692. године.
Католичка црква у Јерменовцима сазидана је 1866. године посвећена Светој Ани и по времену настанка
значајан је историјски и културни објекат. За време царице Терезије основана је Парохијална општина у
Маргити, по некима 1750. а по другима 1715. године. Црква брвнара подигнута је 1742. године и била је од
прућа и под шиндром. Из ње су све иконе у садашњој цркви и све су српске (Ердељановић).
Српска црква је сазидана 1810. године. Нова црква која и данас постоји зидана је у периоду 1833 – 1836 за
време патријарха Јосифа Рајачића и Стефана Стратимировића.
Манастир Св. Архангела Михајла са православном црквом у Хајдучици коју је саградила Олга Јовановић
као своју задужбину у периоду 1936 – 1939. године када је одржано прво богослужење. Године 1985. саграђен је
манастирски конак. Црква је недавно реновирана и представља изузетну архитектонску и историјску вредност.
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ДВОРЦИ – значајна вредост и посебност у општини Пландиште.
Дворац „Капетаново“ саграђен је 1904. године недалеко од Старог Леца на километар од пута Вршац
- Зрењанин. Саградио га је ондашњи жупан Ботка Бела. Дворац је спратна зграда, подужно орјентисана са
двосливним кровом и три забата. Грађен је у духу псеудо-средњовековног замка и као такав представља
редак примерак дворца на територији Војводине. Дворци овакве врсте значајни су за друштвено-историјске
и културне прилике тог времена, а у односу на споменички фонд представљају редак примерак дворца на
територији Војводине. У току је рестаурација од стране нових власника који планирају да осмисле и дворац и
простор око њега новим садржајем.
Дворац Дунђерских у Хајдучици такозвани „Каштел“ налази се у средишту двестогодишњег парка.Саградио
га је Лазар Дунђерски 1901. године по угледу на свој дворац у Челареву (Бачка). То је приземна зграда грађена
у класицистичком стилу. Под заштитом је државе ка споменик културе.
Дворац Јагодић на салашу Јагодић налази се уз саму реку Брзаву на ободу општине Пландиште. Дворац
припада групи пољских двораца у класицистичком стилу, зидан на имању спахија. Саградио га је 1835. године
Петар Јагодић, племић „од Крњаче“, велепоседник, поджупан и посланик у ондашњој Српској народној
скупштини у Сремским Карловцима. Налази се на ободу Парк дворца.
Два дворца у Старом Лецу племића Пала и Јаноша Данијела изграђена 1897. и 1903. године у класицистичком
стилу. Под заштитом су државе као споменици културе, а користи их Дом за душевно оболела лица „1. октобар“.
Зграда општине Пландиште из 1889. године и зграда Суда из 1908. године имају претходну заштиту.
ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ – има своје могућности у општини Пландиште. Поред двораца, паркова и цркава,
значајне могућности дају манифестације различитог карактера, које се у ту сврху и организују: Рок вилиџ (Rock
Village) фестивал у Банатском Соколцу крајем августа, Међународна туристичко-спортска манифестација
„Дани рибара Јаношик – Јерменовци“ на каналу Дунав Тиса Дунав прве недеље септембра, Хајка на лисицу у
Маргити крајем јануара и почетком фебруара, Савезна изложба паса у Великој Греди у августу.
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АНАЛИЗА ДОКУМЕНАТА
Први корак у раду радних група, пре него што се започне са анализом вредности и проблема је анализа
докумената. Овај изузетно важан корак не сме остати недоречен, али се не треба ни превише дубоко
упуштати у проучавање. Документи су различите форме регулативе који нам дају информације о степену
уређења одређене области и раду појединих сегмената заједнице. За овај корак је потребно прикупити што
више докумената са различитих нивоа – од међународних конвенција, преко домаћих закона и подзаконских
аката, покрајинских и локалних одлука, до годишњих планова рада установа, јавних предузећа, чак и планова
рада локалних НВО (ловци, риболовци...). У случају непостојања докумената или њиховог постојања али
непримењивања, радна група већ у овој фази може уочити поједине проблеме и трендове који постоје у вези
одређених вредности заједнице. Све три радне групе су уочиле одређени недостатак планских докумената, али
и њихову појаву и усвајање у последњих неколико година. Општина је усвојила локалну стратегију друштвеноекономског развоја, али не постоји Локални еколошки акциони план, ни Стратегија социјалне заштите, док
постоје напори за израду акционог плана политике за младе, кроз оснивање Канцеларије за младе. Постоји
недостатак локалних одлука које уређују поједине сегменте у области заштите животне средине, пре свега
у недостатку институционалног решавања проблема и финансирања програма заштите животне средине
(нема локалног Фонда за заштиту животне средине ни одлуке о локалним накнадама за загађење), али и
недостатак квалитетнијих програма јавних установа, који би више одговарали задовољењу потреба грађана.
Број постојећих заштићених природних и културних добара је недовољан, а такође није прихватљиво то што
се програми заштите постојећих заштићених добара не примењују и не реализују. Одређен број планова и
програма се не остварује у целости или се не остварује уопште.

ТРЕНДОВИ
У овом кораку анализирани су трендови свих вредности, да ли су у порасту, стагнацији или опадању, дати су показатељи
тренда и изузеци уколико их има.

ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
НЕЗАГАЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА – Опште стање у друштву и економска криза неповољно утичу на свест људи,
што директно доводи до пораста негативних утицаја на животну средину. Од трендова забележени су пораст
броја дивљих депонија, загађених вода, загађујућих материја у пољопривредном земљишту и пораст броја
аутомобила. Спровођењем низа мера, едукацијом и санкцијама, доводи се постепено до позитивних решења,
као што су акције уклањања дивљих депонија, изградња канализације итд.
ПРИРОДНА И ЕНЕРГЕТСКА БОГАТСТВА – Последњих година повећана је експлоатација нафте и гаса. Постоји
иницијатива и раде се истраживања, планирања и припремне активности за коришћење алтернативних извора
енергије.
ФАРМЕРСТВО – Несигурност тржишта, дуготрајна ниска цена производа и миграције становништва из села
у град довеле су до немотивисаности и промене производне структуре у општини – смањења броја стоке.
Последњих година појавили су се произвођачи који се углавном окрећу држању продуктивнијих раса животиња,
што доводи и до укрупњавања поседа, пораста сточне производње и гашења индивидуалних газдинстава са
малим бројем грла. Увођењем нових мера, савремених контрола и технологија добијају се савремене фарме.
ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ – Променом власништва створени су велики агрокомплекси са савременом механи
зацијом, повећава се број регистрованих пољопривредних газдинстава, Савременим технологијама и агро
техничким мерама повећани су приноси.
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РЕКЕ И КАНАЛИ – Последњих година учестале су поплаве са великим материјалним штетама (2005. на
пример), због недовољног одржавања система, и активностима као што је сеча дрвећа и ветрозаштитног појаса
уз бедеме и обрада земљишта до самих бедема.
ЛОВИШТА – Стање у друштву, односно пораст сиромаштва довео је до сече шума и обраде пашњака, ледина,
до уништења станишта. То је довело до смањења броја животиња.

КУЛТУРНЕ И ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА – Број младих у насељу Пландиште стагнира, док у свим осталим насељима тај број опада,
што је негативан тренд. Такође, као негативан тренд је уочено да је заинтересованост младих за друштвена
питања мала и нeзадовољавајућа. Индикатори који потврђују стање трендова су: број сваке године уписане
деце школског и предшколског узраста, као и пописи становништва у последњих 30 година. Као позитивни
изузеци уочено је да је велики број младих до 19 година укључен у активности Црвеног крста, КУД-ова и
спортских организација, те да је формирана и почела са радом Канцеларија за младе. Као позитиван тренд
уочен је пораст едукативних активности код младих. Индикатори који потврђују овај тренд су број курсева
за рад на компјутерима и едукативне активности које се спроводе у организацији Општинске организације
Црвеног крста, а односе се на обуку за прву медицинску помоћ, хуманитарно право итд.
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ – груписани су све сами позитивни трендови, као што су очување националне струк
туре становништва, очување традиције српског народа и националних мањина. Ове позитивне трендове
потврђују индикатори – опстајање села са доминацијом једне нације, повећан број културно уметничких
друштава и других удружења грађана путем којих се гаји традиција и различите културне вредности,
одржавање и склапање нових мешовитих бракова.
РАДНА СНАГА – негативан тренд је опадање броја запослених и пораст броја незапослених, а индикатор који
то потврђује је број незапослених на 1000 становника, који је са 127 на 1000 становника у 2001. години, порастао
на 143 у 2006. години. Позитивни изузеци: повећање броја занатских радионица, удружења земљорадника и
регистрованих пољопривредних домаћинстава.
КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ – позитивни трендови. Повећан је број КУД-ова и културних манифестација. Индик
атори: у 2009. години активно 5 КУД-ова, а пре 10 година било је активно само једно друштво, 5 културних мани
фестација од општинског значаја, што у поређењу са временом од пре 10 година, представља повећање од 80%. Оно
што је пре 10 година било на нивоу маште, а то је организација манифестације од републичког значаја, од 2003.
године траје без прекида („Крајишки бисери“). Пре 25 година настала манифестација „Дани рибара“ од пре 4 године
има међународно учешће, а покровитељи су општине Пландиште и Алибунар и Извршно веће АП Војводине.
ДОМОВИ КУЛТУРЕ – стагнација. Недостатак простора за задовољавање културних и друштвених потреба
грађана у већем броју насеља у општини, недостатак финансијских средстава за изградњу и адаптацију нових
и постојећих објеката.

ДВОРЦИ, ПАРКОВИ И ЦРКВЕ
ПАРКОВИ – позитиван тренд има повећање нивоа заштите. Од 1973. године стављени су под заштиту Парк
дворца у Хајдучици, Парк дворца Јагодић, Стари парк у Великом Гају, 2003. године извршена је ревизија заштите.
Позитиван тренд је постојање програма заштите и одржавања и израда главног пројекта реконструкције
Старог парка у Великом Гају, као и повећање броја посетилаца. Негативан тренд је смањење броја стабала –
стара се секу, али се не обнављају новим. Иако се програми развоја, одржавања и заштите доносе сваке године,
потребно је да стараоци спроводе те програме и да их финансира локална самоуправа.
ЦРКВЕ И МАНАСТИР – Од 2000. године започета је реконструкција и адаптација свих цркава на територији
општине. Од 2003. године постоји и туристички водич општине. Насеље Пландиште добија свој православни
храм Свети Рафаило Банатски.
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ДВОРЦИ – негативан тренд, затворени су за јавност, власништво није регулисано или су власници
незаинтересовани за отварање за јавности. Неискоришћена вредност.
ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ – позитиван тренд, чине се напори да се осмисли понуда. Урађен је туристички водич
општине, брошура „Стари паркови Баната“, водич „Парк дворца у Хајдучици“, Европски центар за децу и
омладину у Хајдучици је у реализацији

УТИЦАЈ ТРЕНДОВА
У овом кораку се анализира шта ће се догодити са неком вредношћу ако се ништа не предузме да се промена спречи
или бар умањи. Претходно се запажа да ли је промена током времена, тј. тренд негативан или позитиван по дату вредност.
Такође се анализира процена тренутних трендова на друштвене и економске вредности за различите групе актера и какав
ће утицај имати на њих ако се тренд настави.

ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДЕ
НЕЗАГАЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Смањење квалитета животне средине има негативан друштвено-економски утицај, док очување и
унапређење животне средине има позитиван утицај.
ПРИРОДНА И ЕНЕРГЕТСКА БОГАТСТВА
Коришћење фосилних горива има ограничен позитивни економски и друштвени утицај, али има и
негативан утицај, док коришћење алтернативних извора енергије, снаге ветра и термоминералних извора има
већи позитиван социјални и економски утицај на друштво.
ФАРМЕРСТВО
Негативан социјални и економски утицај у друштву имају трендови промене власника великих агро
комплекса, укрупњавање производње и смањење броја стоке. Позитиван социјални и економски утицај
на друштво имају трендови увођења продуктивнијих грла, увођење матичне евиденције и редовне анализе
исправности производа.
ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ
Негативан друштвени и економски утицај имају трендови смањења површина под заливним системима,
промена власништва и укрупњавање пољопривредног земљишта. Позитиван социјални и економски утицај
на друштво имају трендови повећања обрадивих површина, повећање гајења производа у стакленицима и
регистрација пољопривредних газдинстава.
РЕКЕ И КАНАЛИ
Негативан социјални и економски утицај имају трендови који се односе на оштећење насипа и уништавање
ветрозаштитних појасева уз реке и канале. Позитиван социјални и економски утицај на друштво има улагање
у боље одржавање каналске мреже.
ЛОВИШТА
Негативан социјални и економски утицај има уништавање станишта и смањење броја и врста животиња.
Позитиван социјални и економски утицај на друштво има организација такмичења, што доводи до окупљања
људи различитих слојева друштва, али и могућност едукације већег броја људи у правцу очувања и заштите
природе и мониторинга на терену.

КУЛТУРНЕ И ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА:
Друштвени аспект: позитиван – већи број радно способних и оспособљених за рад на савременим
системима. Негативан за трендове „број младих у насељу Пландиште је у стагнацији, а у осталим насељима
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општине опада“ и „заинтересованост младих за друштвена питања је мала“ – зато што се смањује број чланова
заједнице, повећава се њена старост, јер се смањује број људи који се баве решавањем друштвених питања,
Економски аспект: позитиван – већа продуктивност, информисаност и укључење у друштвена збивања.
Негативан – смањење броја радно способних и повећање броја пензионера, увећава трошкове буџета на свим
нивоима, а смањује се могућност напретка.
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ:
Друштвени аспект: позитиван – добри међуљудски односи доприносе стабилности и напретку заједнице
Економски аспект: позитиван – постоје услови за напредовање заједнице.
РАДНА СНАГА:
Друштвени аспект: негативан - незапосленост и недостатак друштвене афирмације изазива незадо
вољство, немотивисаност, пасивност, па се ни проблеми заједнице не решавају на најбољи могући начин.
Економски: негативан – мали број запослених значи мали приход у буџету за решавање проблема и
повећање квалитета живота у заједници. Такође, мали број запослених доводи до повећања броја становника у
потреби за социјалном заштитом (социјална помоћ).
КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ:
Друштвени аспект: позитиван – већи број КУД-ова и културних манифестација повећава могућност за
задовољење културних и забавних потреба људи и утиче на друштвени живот. Економски аспект: позитиван –
индиректно, због повећања квалитета живота
ДОМОВИ КУЛТУРЕ:
Друштвени аспект: негативан – недостатак простора и начина за задовољавање културних и друштвених
потреба грађана у већем броју села.
Економски аспект: негативан – директно на недостатак финансија за изградњу нових и адаптацију
постојећих објеката домова културе, индиректно на смањење квалитета живота.

ДВОРЦИ, ПАРКОВИ И ЦРКВЕ
ПАРКОВИ
Друштвени аспект: позитиван – заштићени споменици природе дају могућност за задовољење еколошких,
здравствених, рекреативних и културних потреба, имају позитиван утицај на друштвени живот, ментално
здравље и развијају еколошку свест.
Економски аспект: позитиван – индиректно утичу на повећање квалитета живота и пораст људских
ресурса, а директно на могућност боље туристичке понуде.
ЦРКВЕ И МАНАСТИР
Друштвени аспект: позитиван – могућност за задовољење верских и духовних потреба, верско образовање
људи и деце, утицај на свеукупан друштвени живот.
Економски аспект: позитиван – задовољнији људи су радно способнији, а директно доприносе бољој
туристичкој понуди
ДВОРЦИ
Друштвени аспект: негативан – недовршена приватизација довела је до немогућности коришћења ресурса.
Тамо где је власништво уређено, не постоји добра комуникација између власника и државних органа, нити
добра воља, што је довело до затворености ресурса. Мања могућност упознавања културе и историје.
Економски аспект: негативан – недовољно средстава за санацију и реконструкцију, сиромашнија
туристичка понуда, умањени економски ефекти.
ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ
Друштвени аспект: позитиван – задовољење културних и забавних потреба људи.
Економски аспект: позитиван – боља туристичка понуда значи више економских ефеката.
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СТАНДАРДИ И ВИЗИЈА
Један део одрживог развоја је избегавање и смањење неприхватљивих ризика на најмању могућу меру, као и
спречавање нежељених промена и негативних последица, те остварење жељене будућности. У овом кораку дефинисани
су претње/ризици, минимални стандарди и визија. Визија будућности треба да буде водиља према одрживом развоју.
Минимални стандарди могу послужити и као нормативне границе за наредну, будућу процену политика или планова,
односно процену прихватљивих и неприхватљивих последица.

ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
НЕЗАГАЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Тренд: пораст броја дивљих депонија, више аутомобила, загађених вода и пестицида у тлу
Претње/ризици: само у 6 од 13 села се организовано прикупља комунални отпад, више површина под
дивљим депонијама, недостатак канализационе мреже у свим несељима, коришћење хемијских средстава у
прекомерним дозама, неинформисаност, стара навика (само заорати), стара механизација, нема обавезе за
анализом земљишта, веће аерозагађење.
Минимални стандарди: увођење система за одношење смећа из свих села, уклањање свих дивљих депо
нија, боља контрола локалне комуналне инспекције, изградња канализационих мрежа са пречистачима у
свим селима, коришћење пестицида само од стране стручних лица, увођење обавезне анализе, боља контрола
локалне инспекције заштите животне средине по питању паљења биомасе.
ЕНЕРГЕТСКА БОГАТСТВА
Тренд: термалне воде и ветар се не користе, сеча шуме и ветрозаштитних појасева
Претње/ризици: незапосленост и скупи енергенти разлог су незаконите сече
Минимални стандарди: константно обнављање и подизање нових засада, израда пројекта и остваривање
других услова за изградњу бање и ветрофарме
ФАРМЕРСТВО
Тренд: смањење броја стоке, уводе се продуктивнија грла, укрупњавање сточне производње док се мала
индивидуална газдинства гасе, повећано услужно држање товних пилића
Претње/ризици: ниска цена на тржишту и нестабилност цена, недовољна примена савремених мера, по
јава заразних болести домаћих животиња, лошији квалитет производа, нестручно држање животиња, сирома
штво, промена власништва великих агрокомплекса
Минимални стандарди: држава не сме да препусти све тржишту, као што је сада и мора да постоји држав
на интервенција у регулацији цена, редовни здравствени прегледи и потпуна матична евиденција животиња,
редовна контрола млека и других производа, стимулација малих домаћинстава, уговорени пласмани, нови вла
сници морају бити из исте области или исте основне делатности као купљено газдинство
ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ
Тренд: повећање обрадивих површина пољопривредног земљишта, велики агрокомплекси су проме
нили власништво, пораст индивидуалног гајења поврћа у пластеницима, смањење површина под заливним
системима, повећање броја регистрованих газдинстава
Претње/ризици: лош квалитет земљишта, прекомерна и нестручна употреба пестицида, стара механи
зација, пропадање система, лоши временски услови
Минимални стандарди: увођење обавезних анализа земљишта, нови власници морају бити из исте обла
сти, субвенције за увођење нових технологија, система и механизације
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РЕКЕ И КАНАЛИ
Тренд: одржавање каналске мреже у порасту, али је у порасту и оштећење насипа
Претње/ризици: таложење муља, загађење воде, цветање воде, криволов, сеча стабала у појасу бедема и
ветрозаштитним појасевима, обрада земље до самих бедема
Минимални стандарди: редовно одржавање канала, израда и спровођење плана ветрозаштитних појасева
ЛОВИШТА
Тренд: смањење броја неких врста дивљачи услед недостатка станишта, повећан број ловаца
Претње/ризици: криволов, тровање штеточина, уништавање природних станишта, претварање пустара и
пашњака у обрадиво земљиште, сеча шума, бахатост ловаца и недостатак знања о очувању природних вредности
Минимални стандарди: бољи рад ловних, риболовних, пољопривредних, шумарских и инспектора
заштите животне средине, увођење едукације и контроле ловаца

КУЛТУРНЕ И ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА
Тренд: број младих и заинтересованост за друштвена питања у опадању
Претње/ризици: опадање наталитета, несигурност запослења, велика економска зависност младих од роди
теља, доступност различитих информација без изграђених критеријума, недовољна информисаност о социјалним и
економским проблемима, укорењене предрасуде, недостатак средстава за спровођење едукативних и хуманитарних
активности, друштвени утицај младих симболичан, слабо интересовање за друштвено корисне активности.
Минимални стандарди: породице треба да имају најмање двоје деце и најмање једног запосленог са сигурним
радним местом, стално вршити мултидисциплинарну едукацију у школама и ван њих, обезбедити минимум буџет
ских средстава за едукативне и хуманитарне активности, охрабривати младе да се помере са друштвене маргине.
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ (Тренд: позитиван)
Претње/ризици: и поред добрих међунационалних односа, постоји опасност од недовољне заинтересо
ваности за међусобно познавање култура и даље очување добрих односа.
Минимални стандарди: стално одржавање заједничких манифестација ради међусобног упознавања
културе и обичаја, као и минимално знање језика, културе и историје.
РАДНА СНАГА (Тренд: у опадању)
Претње/ризици: негативне последице које се код незапослених могу јавити због угрожености животне
егзистенције, људске, друштвене и професионалне неафирмисаности и нереализованости, погоршано здрав
ствено стање, пораст корупције и криминала
Минимални стандарди: створити услове за отварање радних места, што чешћа реализација јавних радова
и обезбеђење примарне здравствене заштите
КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ (Тренд: у порасту)
Претње/ризици: опадање интересовања младих за рад КУД-ова, недовољна финансијска средства за рад
друштава и организацију културних манифестација, недовољан број стручних кадрова за едукацију младих.
Минимални стандарди: стална активност на омасовљењу и едукацији школске деце за рад у КУД-овима,
обезбеђење минимума финансијских средстава из буџета локалне самоуправе и од донатора, едукација
постојећих и будућих кадрова за стручни рад.
ДОМОВИ КУЛТУРЕ (Тренд: опадање)
Претње/ризици: већина домова културе у општини у континуираном пропадању до нивоа руинираности,
недостатак средстава за финансирање адаптације или изградње, а присутна је и незаинтересованост станов
ништва за културна и друга дешавања.
Минимални стандарди: израдa пројеката и учешће на републичким и покрајинским конкурсима, обезбе
ђење средстава из локалног буџета за основно одржавање ових објеката.
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ДВОРЦИ, ПАРКОВИ И ЦРКВЕ
Како су вредности међусобно повезане, често са истим проблемима и актерима, радна група се одлучила за збирну
оцену свих вредности
Претње/ризици: не постоји довољно квалитетан интерактиван однос у локалној заједници, недовољна
мотивација за имплементацију планираних акција, недостатак системске размене информација (размена
података и информација на бази личних познанстава), лични сукоби актера, несигурност финансирања,
губитак почетних идеја и мотива, нема озбиљних садржајних понуда за туристе, деградација животне сре
дине и културних вредности, нерешен статус власништва над добрима, а тамо где је решен, не постоји
добра комуникација између власника и локалне самоуправе, немотивисаност људи да траже средства и ван
општинског буџета, непостојање туристичке организације, недовољно смештајног капацитета, недостатак
обученог кадра у туризму, неједнака доступност информација (туристичке информације на веб сајту су
недовољне, не ажурирају се редовно, у медијима су недовољно присутне информације, туристичке сигнали
зације има мало или не постоји, пропагандног материјала веома је мало, наступи на сајмовима слабо запа
жени), лоша промоција туристичких капацитета, запуштеност друмске, железничке и речне мреже, ниво
урбане културе није задовољавајући, санкције за вандализам над културним објектима се не примењују, а и
оне мере које би могле да се примене нису одговарајуће. Услед недовољне едукованости чланова заједнице,
видан је недостатак осећаја за важност очувања вредности, па уместо савезника у њиховом очувању, расте број
сарадника у систематском уништавању.
Минимални стандарди: бољи морални и материјални однос заједнице према културно–историјским
споменицима, оснивање Туристичке организације, побољшање имиџа општине (интернет, брошуре), повезивање
са регионом и прекогранична сарадња, доношење и реализација програма заштите и одржавања, охрабривање
домаће радиности, усаглашавање различитих културних образаца од стране стручњака и заинтересоване јавности.

ПРОБЛЕМИ
У овом кораку се дефинишу главни проблеми или групе проблема за сваку вредност, што се користи за дефинисање
стратегије за решавање проблема, затим се процењују ризици по друштво, ако изостане успех код решавања. Дефинишу
се проблеми где трендови воде неприхватљивом ризику, прелазе границу минималних стандарда или се очекује да се
проблем јави у будућности, ако се тренд настави. За сваки проблем назначавају се актери који имају користи од трендова
и они актери који су погођени таквим трендом, који захтевају хитно решавање. За сваки проблем назначава се ризик за
друштво и описује се проблем за сваку вредност према следећим критеријумима: локација, одговорни актери, хитност,
основни трендови, садашње последице и очекивани ризици за друштво.

ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
НЕЗАГАЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Локација: цело подручје општине
Основни трендови: значајан проценат становништва још увек избегава одлагање смећа у канте и кесе,
првенствено због избегавања плаћања услуга организованог изношења смећа, канализације нема у насељима
општине, загађење из септичких јама када су подземне воде високе, опада квалитет пијаће воде и ваздуха,
нестручна и нешколована лица могу слободно набавити и руковати опасним материјама који се користе у
пољопривреди, нема контроле
Погођени актери: сви становници, јер проблеми загађења животне средине утичу на све
Одговорни актери: сами грађани због недостатка свести, локална самоуправа због недовољно активне
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инспекције, Министарство пољопривреде, фитосанитарна инспекција, подручне пољопривредне службе,
невладине организације, које требају много да раде на јачању свести становништва путем едукација и
конкретних акција
Хитност: веома велика, нарочито за канализацију и употребу пестицида
Тренутне последице: по здравље становништва, по развијеност општине
ЕНЕРГЕТСКА БОГАТСТВА
Локација: села Јерменовци, Велика Греда и цело подручје општине
Основни трендови: постоји експлоатација нафте и гаса, али већ више деценија постоји још увек нереализо
вана иницијатива за коришћење алтернативних извора енергије (ветар и термалне воде) у сврху изградње
топлих леја, бањског туризма, ветрогенератора
Погођени актери: становници села Јерменовци и Велика Греда, сви становници општине
Одговорни актери: Република Србија, АП Војводина, локална самоуправа
Хитност: прилично велика
Тренутне последице: сиромаштво општине као последица неискоришћене развојне шансе
ФАРМЕРСТВО
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: дугогодишња нестабилност тржишта, ниске откупне цене стоке, велике осцилације
цена које мали произвођачи не могу да издрже, неисплаћене премије
Погођени актери: сви сточари и пољопривредни произвођачи, фарме и становништво
Одговорни актери: Министарство пољопривреде, ПС за пољопривреду, локална самоуправа
Тренутне последице: незаинтересованост за бављење сточарством, смањење сточног фонда, незапо
сленост, пропадање села
ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: укрупњавање поседа на којима су савременим агротехничким мерама повећани при
носи, већи број регистрованих пољопривредних газдинстава, некоректна борба на лицитацији државног зем
љишта, нерегулисаност тржишта, ниске цене, нередовне исплате, несигурност тржишта, недостатак држав
них интервенција, гаранција и подршке (на пример, земљиште у Великом Гају и Купинику погодно је за неке
култ уре, као што је сунцокрет, уљаре су давале бесплатан репроматеријал и хемију, људи су почели да гаје
сунцокрет, а касније је због увоза откуп престао или је знатно пала цена), због беспарице, индивидуални
произвођач је приморан да узгаја културе тако да не добија максималан резултат, пољопривредне произвођаче
на нивоу целе општине
Погођени актери: индивидуални произвођачи и сви који живе од пољопривреде
Одговорни актери: Министарство пољопривреде, ПС за пољопривреду, локална самоуправа
Хитност: веома хитно због опстанка села
Тренутне последице: угрожена егзистенција људи и живота на селу
РЕКЕ И КАНАЛИ
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: недовољно одржавање каналске мреже, загађење воде свим врстама отпада и од
становништва и од индустрије, непоштовање прописаних мера, мало инспектора
Погођени актери: целокупно становништво, биљни и животињски свет
Одговорни актери: Министарство пољопривреде, ПС за пољопривреду, водопривредна инспекција, ЈП
„Воде Војводине“, локална самоуправа, становништво
Хитност: један од најважнијих приоритета, да се не понове поплаве из 2005. године
Тренутне последице: опасност од поплава, неупотребљивост воде као ресурса, осим у сврху одвођења
отпада, што је неприхватљиво
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ЛОВИШТА
Локација: цела општина, односно Ловачко друштво Брзава и све њене секције
Основни трендови: недовољна уређеност области лова, недовољно приметан рад ловне, пољопривредне и
шумарске инспекције, криволов, уништавање станишта, сеча шуме
Погођени актери: сви становници општине, као и животињски и биљни свет
Одговорни актери: ловачка друштва, републичка и покрајинска инспекција
Хитност: није ургентно, али захтева брзо реаговање
Тренутне последице: мање дивљачи, нестанак одређених врста, доспевање неких врста на листу угрожених,
сиромашнији екосистем је осетљивији на неповољне утицаје, мање атрактивна ловишта доводе до мање посете
ловаца – мања могућност за туризам

КУЛТУРНЕ И ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА (1)
Локација: цела општина, посебно насеља са опадањем броја, углавном старијих становника
Основни трендови 1: број младих у насељу Пландиште је у стагнацији, а у осталим насељима опада, мали
наталитет присутан, у више од 50% насеља изузетно, где се годишње роди 1 до 2 детета, нема посла, породиљска
права су често ускраћена у приватним фирмама, несигурност егзистенције за младе, мала стимулативна
средства за подстицање рађања
Погођени актери: општина, највећи број насеља, предшколске и школске установе и привредни субјекти,
сви чланови локалне заједнице, млада популација
Одговорни актери: Република Србија (у дужем временском периоду државна популациона политика према
развоју села и пољопривреде не даје резултате, држава не чини довољно да заштити социјална и породиљска
права), локална самоуправа
Хитност: можда је прекасно, решавање овог проблема се намеће алармантно, јер прети опасност од одуми
рања, па и нестанка појединих насеља
Тренутне последице: празне и запуштене куће, запуштена села, необрађене њиве, друштвена база мања,
економски развој заустављен, заједница у целости пропада
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА (2)
Локација: подручје целе општине
Основни трендови 2: заинтересованост младих за друштвена питања је мала, недостатак средстава и
мали број заинтересованих за едукативне и хуманитарне активност, недовољна информисаност младих,
искључивање младих из решавања важних питања за заједницу
Погођени актери: млада популација, али и цела локална заједница
Одговорни актери: локална самоуправа, државне и локалне установе образовања, социјалне и здравствене
заштите, Канцеларија за младе, локалне НВО
Хитност: решавање овог проблема није алармантно
Тренутне последице: мали број младих укључених у решавање проблема друштвене заједнице, закаснело
обнављање старосне структуре органа и организација, нема довољно помоћи за оне којима је потребна (стара
и болесна лица, примаоци крви)
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ
Локација: територија целе општине
Основни трендови: недовољна заинтересованост за међусобно познавање култура и обичаја, изостанак
наставних садржаја у школама којима се подстиче упознавање деце са културом и обичајима мањина,
недовољан број заједничких културних и других манифестација
Погођени актери: сви грађани
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Одговорни актери: Република Србија и Аутономна покрајина Војводина (креирање ширег друштвенополитичког амбијента), локална самоуправа (креирање локалних политичких оквира), образовне и ванобра
зовне установе, као и невладине организације и удружења грађана које се баве неговањем традиције српског
народа и националних мањина
Хитност: није алармантна јер је присутан и постоји висок ниво толеранције и добри људски и међу
национални односи
Тренутне последице: међусобно познавање културе и језика није какво би могло да буде
РАДНА СНАГА
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: Опада број запослених, расте број незапослених, недовољно интересовање потенцијал
них инвеститора да улажу у развој општине, недовољно јавних радова, недовољно ангажовање инспекције
рада на елиминисању рада „на црно”
Погођени актери: грађани који су остали без посла због затварања великих производних капацитета и
њихове породице, али и шира заједница због мањег локалног буџета
Одговорни актери: Република Србија и АП Војводина (креирање ширег друштвено-политичког амбијента),
локална самоуправа (креирање локалних политичких оквира)
Хитност: хитно је решавање овог проблема, јер он угрожава егзистенцију грађана и целе заједнице, као и
задовољавање основних потреба породица оних који остају без посла или који га никад нису ни имали
Тренутне последице: присуство великог броја корисника социјалне и других видова помоћи, што угрожава
буџете на свим нивоима и смањује могућност да се реализује нека друга погодност за грађане, незадовољство,
здравствени проблеми, мањи квалитет живота
КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: опадање интересовања за рад у КУД-овима, организовање културних манифестација,
недовољан број стручних кадрова за рад у КУД-овима и у организацији културних манифестација
Погођени актери: млади свих узраста, као и они грађани чије интересовање досеже ка различитим видо
вима аматерског рада
Одговорни актери: локална самоуправа, институције и установе културе на нивоу Републике, Покрајине
и локалне самоураве, КУД-ови и месне заједнице
Хитност: није хитно, у овом моменту је стабилизован рад КУД-ова, редовне су све обавезне смотре,
обезбеђен је минимум средстава из буџета општине за рад КУД-ова и организацију манифестација културног
карактера
Тренутне последице: стагнација у раду КУД-ова и организацији културних манифестација, мањи дру
штвени значај ових манифестација, опадање интересовања младих за аматерски рад
ДОМОВИ КУЛТУРЕ
Локација: у насељима осим Пландишта, Маргите, Јерменоваца, Хајдучице и Милетићева
Основни трендови: домови културе у пропадању, вишегодишњи немар и континуитет у пропадању,
недостатак финансијских средстава за одржавање и изградњу
Погођени актери: грађани месних заједница
Одговорни актери: друштвена заједница и привреда
Хитност: није хитно решавање, јер домови културе у месним заједницама са пристојним условима за рад
омогућавају остваривање минимума потреба који су у њиховој надлежности
Тренутне последице: изостанак заједничког простора за окупљање грађана и немогућност организовања
културних активности у местима где су домови неупотребљиви или их уопште нема. Ризик који се намеће је
изостанак иницијативе, помоћи и интересовања и финансијских средстава за решавање овог проблема
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ДВОРЦИ, ПАРКОВИ, ЦРКВЕ
ПАРКОВИ
Локација: сва насеља у општини, нарочито Хајдучица, Велики Гај и салаш Јагодић
Погођени актери: грађани општине и региона
Одговорни актери: Завод за заштиту природе, стараоци, локална самоуправа, Р. Србија
Хитност: није хитно, али је неопходно
Основни трендови: недостатак кадра туристичког профила, недостатак системске размене информација,
недоступност и затвореност вредности, непостојање туристичке организације, непостојање промотивног
материјала (брошуре, рекламе, инфо табле)
Тренутне последице: нема посећености, мало туриста, пропадање споменика културе и природе због
недостатка финансијских средстава, незаинтересованост јавности
ЦРКВЕ И МАНАСТИР
Локација: цркве и манастири на подручју општине
Погођени актери: грађани општине и региона
Одговорни актери: локална самоуправа, Република Србија, црквене институције
Хитност: није хитно, али је неопходно
Основни трендови: доношење програма одржавања, на свим црквама врши се или је већ извршена
реконструкција и адаптација, уређење и одржавање, очување културног идентитета
Тренутне последице: пропадање културних вредности
ДВОРЦИ
Локација: дворци у општини
Погођени актери: грађани општине и региона
Одговорни актери: Завод за заштиту споменика културе, стараоци – власници, локална самоуправа,
Република Србија
Хитност: није хитно, али је неопходно
Основни трендови: недостатак финансијских средстава, системске размене информација и едукација,
непостојање промотивног материјала, нерешени власнички односи, немотивисаност власника за отварање и
презентацију вредности, делимично одржавање парка и двораца
Тренутне последице: пропадање споменика природе (паркова и двораца)
ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ
Локација: подручје општине Пландиште
Погођени актери: сви чланови локалне заједнице
Одговорни актери: локална самоуправа
Хитност: није хитно, али је неопходно
Основни трендови: непостојање Туристичке организације, непостојање промотивног материјала (дели
мично постојање, али недоступност), недостатак обученог кадра туристичког профила, недостатак системске
размене информација
Тренутне последице: слаба посећеност туриста, нема прилива новца од туризма
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АНАЛИЗА УЗРОКА ПРОБЛЕМА
На основу друштвених, економских и институционалних фактора и фактора животне средине и односа актера
према њима, разматрани су и препознати проблеми на локалном, државном и међународном нивоу. Пратећи узрочне
активности, препознали смо и издвојили актуелне проблеме и предложили могућа решења.

ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
НЕЗАГАЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Локација: цело подручје општине
Основни трендови: значајан проценат становништва још увек не одлаже смеће у канте и кесе, првенствено
због избегавања плаћања услуга организованог изношења смећа, канализације нема у насељима општине, загађење
из септичких јама када су подземне воде високе, опада квалитет пијаће воде и ваздуха,нестручна и нешколована
лица могу слободно набавити и руковати опасним материјама који се користе у пољопривреди, нема контроле
Погођени актери: сви становници, јер проблеми загађења животне средине утичу на све
Одговорни актери: сами грађани због недостатка свести, локална самоуправа због недовољно активне ин
спекције, Министарство пољопривреде, фитосанитарна инспекција, подручне пољопривредне службе, невлади
не организације, које требају много да раде на јачању свести становништва путем едукација и конкретних акција
Хитност: веома велика, нарочито за канализацију и употребу пестицида
Тренутне последице: по здравље становништва, по развијеност општине
ЕНЕРГЕТСКА БОГАТСТВА
Локација: села Јерменовци, Велика Греда и цело подручје општине
Основни трендови: постоји експлоатација нафте и гаса, али већ више деценија постоји још увек нереали
зована иницијатива за коришћење алтернативних извора енергије (ветар и термалне воде) у сврху изградње
топлих леја, бањског туризма, ветрогенератора
Погођени актери: становници села Јерменовци и Велика Греда, сви становници општине
Одговорни актери: Република Србија, АП Војводина, локална самоуправа
Хитност: прилично велика
Тренутне последице: сиромаштво општине као последица неискоришћене развојне шансе
ФАРМЕРСТВО
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: дугогодишња нестабилност тржишта, ниске откупне цене стоке, велике осцилације
цена које мали произвођачи не могу да издрже, неисплаћене премије
Погођени актери: сви сточари и пољопривредни произвођачи, фарме и становништво.
Одговорни актери: Министарство пољопривреде, ПС за пољопривреду, локална самоуправа
Тренутне последице: незаинтересованост за бављење сточарством, смањење сточног фонда, незапосленост,
пропадање села
ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: укрупњавање поседа на којима су савременим агротехничким мерама повећани при
носи, већи број регистрованих пољопривредних газдинстава, некоректна борба на лицитацији државног земљи
шта, нерегулисаност тржишта, ниске цене, нередовне исплате, несигурност тржишта, недостатак државних
интервенција, гаранција и подршке (на пример, земљиште у Великом Гају и Купинику погодно је за неке културе, као
што је сунцокрет, уљаре су давале бесплатан репроматеријал и хемију, људи су почели да гаје сунцокрет, а касније је
због увоза откуп престао или је знатно пала цена), због беспарице, индивидуални произвођач је приморан да узгаја
културе тако да не добија максималан резултат, пољопривредне произвођаче на нивоу целе општине
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Погођени актери: индивидуални произвођачи и сви који живе од пољопривреде
Одговорни актери: Министарство пољопривреде, ПС за пољопривреду, локална самоуправа
Хитност: веома хитно због опстанка села
Тренутне последице: угрожена егзистенција људи и живота на селу
РЕКЕ И КАНАЛИ
Локација: подручје целе општине
Основни трендови: недовољно одржавање каналске мреже, загађење воде свим врстама отпада и од
становништва и од индустрије, непоштовање прописаних мера, мало инспектора
Погођени актери: целокупно становништво, биљни и животињски свет
Одговорни актери: Министарство пољопривреде, ПС за пољопривреду, водопривредна инспекција, ЈП
„Воде Војводине“, локална самоуправа, становништво
Хитност: један од најважнијих приоритета, да се не понове поплаве из 2005. године
Тренутне последице: опасност од поплава, неупотребљивост воде као ресурса, осим у сврху одвођења
отпада, што је неприхватљиво
ЛОВИШТА
Локација: цела општина, односно Ловачко друштво „Брзава” и све њене секције
Основни трендови: недовољна уређеност области лова, недовољно приметан рад ловне, пољопривредне и
шумарске инспекције, криволов, уништавање станишта, сеча шуме
Погођени актери: сви становници општине, као и животињски и биљни свет
Одговорни актери: ловачка друштва, републичка и покрајинска инспекција
Хитност: није ургентно, али захтева брзо реаговање
Тренутне последице: мање дивљачи, нестанак одређених врста, доспевање неких врста на листу угрожених,
сиромашнији екосистем је осетљивији на неповољне утицаје, мање атрактивна ловишта доводе до мање посете
ловаца – мања могућност за туризам

КУЛТУРНЕ И ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА
Препознати проблем: број младих и заинтересованост за друштвена питања (едукативне и хуманитарне
активности) у опадању
Друштвени фактори: на локалном нивоу - смањење оснивања породица и брачних заједница, незаинтере
сованост заједнице за укључење младих у друштвена догађања, на националном нивоу - недовољна подршка
државе програмима за младе, недостатак кампање, општа ерозија морала и свих друштвених вредности, превише
негативних узора и образаца понашања који се младима доминантно нуде кроз медије, али и у свакодневном
животу и опхођењу међу људима, а који постају очекивани и пожељни, афирмација професионализма, принципа
корисности и личног, а на уштрб аматеризма, општег интереса и добра
Економски фактори: локално – смањење броја чланова породица и сиромаштво, државно – недовољно
средстава у буџету за програме који подстичу укључење младих у друштвена догађања
Институционални фактори: недостатак средстава и активнијег односа према политици за младе,
недовољно подстицање младих на активности, непостојање локалне стратегије за младе, неспровођење државне
стратегије, недовољна медијска пажња позитивним напорима и успешним активностима које подстичу младе
на друштвено ангажовање
Фактори животне околине: недовољно развијена еколошка свест
Решење: оживљавање привреде, јачање институција и демократије, реформа установа које се баве младима,
приметнији рад канцеларије за младе, реализација локалног, покрајинског и националног акционог плана
политике за младе, више локалних, покрајинских и државних конкурса за подстицање активизма младих и
њихово укључење у друштвена збивања, више програма за младе прилагођених времену и савременом животу,
више позитивних примера
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МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ:
Препознати проблем: недовољна заинтересованост за међусобно познавање култура и обичаја, изостанак
наставних садржаја којима се подстиче упознавање деце са културом и обичајима мањина, недовољан број
заједничких културних и других манифестација
Друштвени фактори: мали број заједничких манифестација, недостатак личне иницијативе, превише
негативних примера, схватање да су добри међунационални односи наслеђени и очекивани и да се на њиховом
очувању и унапређењу не мора више радити
Економски фактори: недостатак средстава за све квалитетне програме
Институционални фактори: недостатак локалног плана
Фактори животне околине: недовољно развијена еколошка свест
Решење: оснивање нових и побољшање рада постојећих установа и организација цивилног друштва, учешће
јавности у доношење планова и програма, организовање заједничких културних и других манифестација
РАДНА СНАГА
Препознати проблем: Опада број запослених, расте број незапослених, недовољно интересовање потенци
јалних инвеститора за улагање у развој општине, недовољно јавних радова, недовољно ангажовање инспекције
рада на елиминисању рада „на црно”
Друштвени фактори: локално – недостатак личне иницијативе за запослењем и усавршавањем, недовољно
активности на привлачењу инвеститора, национално – недовољна политичка стабилност, недовољно инве
стиција, макроекономски фактори
Економски фактори: лоша и неправедна приватизација, рецесија, осетљивост привреде, мало послова,
ниска цена радне снаге
Институционални фактори: недостатак програма за преквалификацију и целоживотно образовање,
недостатак државног плана за баланс између понуде и потражње одређених профила, недовољно програма за
погодности инвеститорима
Фактори животне околине: када се велики број људи бави проблемима преживљавања и егзистенције, не
може се очекивати нарочито развијена еколошка свест
Решење: стварање друштвено-политичког амбијента за инвестирање у нове погоне, привредне и услужне
делатности, прихватање сезонских послова, финансирање преквалификација и целоживотног образовања,
ангажовање незапослених на јавним радовима и доследна борба против рада на црно
КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Препознати проблем: опадање интересовања за рад у КУД-овима и организовање културних манифестација,
недовољан број стручних кадрова за рад у КУД-овима и у организацији културних манифестација
Друштвени фактори: опадање интересовања младих за рад у КУД-овима, обезвређивање ауторског рада
и културног стваралаштва, публика са недовољно изграђеним уметничким укусом која не може да задовољи
сопствене културне потребе, формирање лошег укуса и негативна селекција вредности, недовољна отвореност
према међународној сарадњи
Економски фактори: недовољна локална финансијска подршка, неспособност да се користе средства
по покрајинским, републичким и међународним конкурсима за организовање манифестација врхунског
уметничког домета, културне размене и интеркултуралног дијалога
Институционални фактори: недовољна заступљеност програма за подстицање културног аматеризма,
слаба медијска заступљеност активности КУД-ова и културних манифестација
Фактори животне околине: недовољно је развијена еколошка свест
Решење: коришћење свих потенцијала аматерског културног стваралаштва, уз стално јачање капацитета и
уметничких домета уметничких удружења и културних манифестација
ДОМОВИ КУЛТУРЕ
Препознати проблем: домови културе у пропадању, вишегодишњи немар и континуитет у пропадању,
недостатак финансијских средстава за одржавање и изградњу
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Друштвени фактори: недостатак простора у већем броју насеља за окупљање и задовољење културних
потреба, недостатак увида у планове републичких и покрајинских институција у вези са решењима за обнову
објеката културе
Економски фактори: недостатак средстава за реконструкцију и изградњу објеката културе
Институционални фактори: мали број домова културе у добром стању и велики број објеката ове врсте
за реновирање и изградњу, недовољни капацитети корисника или непостојање правог корисника (КУД, Месна
заједница, Културни центар), недовољна подршка локалне самоуправе, републике и покрајине за побољшање
стања објеката културе
Фактори животне околине: недовољно је развијена еколошка свест
Решење: израда плана обнове, више конкурса за обнову домова културе

ДВОРЦИ, ПАРКОВИ, ЦРКВЕ
ПАРКОВИ

Препознати проблем: недостатак кадра туристичког профила, недостатак системске размене информација,
недоступност и затвореност вредности, непостојање туристичке организације, непостојање промотивног
материјала (брошуре, рекламе, инфо табле), недостатак садржаја у парковима, недостатак финансија за
уређење и рестаурацију паркова
Друштвени фактори: недостатак знања и недоступност информација о вредностима, недовољна комуни
кација између установа и власника – стараоца добара, недоступност вредности за туристичку посету, пропа
дање вредности
Економски фактори: слабија туристичка понуда, слабија посета, мање прихода
Институционални фактори: не постоји туристичка организација која ће да води програме, осмишљава
понуду, пружи подршку стараоцима
Фактори животне околине: неостварење културног потенцијала утиче на недовољан развој еколошке свести
Решење: успостављање добре комуникације између власника – стараоца и локалне самоуправе, оснивање
туристичке организације или неког одељења при постојећим локалним установама које би било носилац
туристичких активности и програма
ЦРКВЕ, МАНАСТИР, ДВОРЦИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ
Препознати проблем: недостатак кадра туристичког профила, недостатак системске размене информација,
недоступност и затвореност вредности, непостојање туристичке организације, непостојање промотивног
материјала (брошуре, рекламе, инфо табле)
Друштвени фактори: локално – недостатак воље и акција да се вредност искористи, недоступност вредно
сти за туристичку посету, национално – утицај дневне политике
Економски фактори: локално – недовољан допринос привређивању од туризма, недостатак новца за одржа
вање, недостатак воље власника за туристичку промоцију вредности, национално – недовољнан допринос
туристичкој понуди
Институционални фактори: непостојање туристичке организације, недостатак контаката са власницима
и вишим органима власти, недовољна изграђеност туристичких капацитета
Фактори животне околине: недовољно развијена свест о неговању заједничких вредности
Решење: елиминација лоше конзервације споменика културе и развијање осећаја потребе да их треба
очувати као богату заоставштину. Због лошег односа према културном и историјском наслеђу уследило је
пропадање и уништавање културно – историјских споменика и дат је подстицај даљој деградацији културе.
Основно решење проблема не лежи само у хитној и неодложној ревитализацији споменика културе и у
спречавању корупције, као и хитно успостављање комуникације између органа власти и стараоца – власника
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ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ
Препознати проблем: непостојање туристичке организације, недоступност вредности за туристичку по
сету, непостојање промотивног материјала (делимично постојање, али недоступност), недостатак обученог
туристичког кадра, недостатак системске размене информација, непостојање средње школе на подручју
општине Пландиште
Друштвени фактори: недовољна комуникација између установа и посетилаца
Економски фактори: недостатак средстава за одржавање, а када их има, улажу се у неодрживо коришћење,
уместо у важне приоритете, нема ни подршке државе, затвореност онемогућава културну размену и формирање
чвршће и стабилније финансијске подршке и међународне програме сарадње
Институционални фактори: не постоји туристичка организација, а постојеће установе немају добру
сарадњу са сличним установама на покрајинском, републичком и међународном нивоу
Фактори животне околине: неостварење културног потенцијала утиче на недовољан развој еколошке свести
Решење: институционализација решавања питања туризма

ДЕФИНИСАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И МОГУЋНОСТИ
Дефинисање главних потенцијала и могућности вредности. Потенцијали су природни или људски ресурси који се
могу ефикасније употребити у процесу одрживог развоја, док су могућности конкретне активности које се могу урадити
захваљујући постојању неког потенцијала. На пример – потенцијал може бити обиље водотокова или велики број високо
образованих, а могућности могу бити развој наутичког туризма или развој нове технологије.

ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
НЕЗАГАЂЕНА ЖИВОТНА ОКОЛИНА
Потенцијали: квалитетни услови живота и рада, културног стваралаштва и личне афирмације сваког појединца
Могућности: развој пољопривреде, органске и класичне, развој лова и риболова, организовање манифе
стација и едукација, развој туризма
ПРИРОДНА И ЕНЕРГЕТСКА БОГАТСТВА
Потенцијали: налазишта нафте и гаса, алтернативни извори енергије, ветар и термоминерална вода у
Јерменовцима и Великој Греди
Могућности: изградња фабрике биодизела, ветрогенератора, бањских лечилишта и бањског туризма,
система за грејање и топле леје
ФАРМЕРСТВО
Потенцијали: сточни фонд, постојање фарми и људи који тим послом знају да се баве
Могућности: већа производња, већи број кланица, погона за прављење и припрему сточне хране, ветери
нарско-здравствених станица, организација пољопривредних манифестација
ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ
Потенцијал: велика обрадива површина земљишта
Могућности: пољопривредна производња, како класична, тако органска и у пластеницима, добијање
енергије из алтернативних извора
РЕКЕ И КАНАЛИ
Потенцијали: постојање разгранате каналске мреже за одводњавање и наводњавање до рибњака и гудура,
разноликост живог света
Могућности: наводњавање, рибњаци, транспорт, отварање марине, наутички туризам, кампови, едукација,
манифестације (Међуопштинска манифестација „Дани рибара“ туристичко-спортског је карактера има једнак
значај за општине Алибунар и Пландиште), експлоатација песка, развој прекограничне сарадње са Румунијом
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ЛОВИШТА
Потенцијали: велика површина ловишта, разноврсност дивљачи, постојање дугогодишње традиције
ловачких секција и друштава (ЛД „Барице“ постоји више од 100 година)
Могућности: добијање теренских података, едукација, организовање ловних манифестација и семинара и
развој ловног туризма

КУЛТУРНЕ И ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА - Потенцијали: број младих укључених у рад аматерских и хуманитарних организација,
Канцеларија за младе, едуковани и обучени млади за разне видове хуманитарних активности
Могућности: хуманитарнe активности, културна размена, прекогранична сарадња
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ - Потенцијали: велики број нација, велики број мешовитих бракова, добри међунаци
онални односи са високим нивоом толеранције
Могућности: знања језика, везе са државама матицама мањина
РАДНА СНАГА
Потенцијали: велики број незапослених квалификованих људи за рад у текстилној индустрији и пољопривреди
Могућности: одлука инвеститора да погоне отворе у општини Пландиште
КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ
Потенцијали: богата културна традиција српског народа и националних мањина, значајан број КУД-ова
Могућности: више културних манифестација, културна размена, прекогранична сарадња
ДОМОВИ КУЛТУРЕ
Потенцијали: постојање домова културе у Пландишту и селима, који задовољавају потребе и техничке
услове за реализацију културних и других потреба и активности грађанa
Могућности: културне манифестације, културна размена, сарадња са суседним државама

ДВОРЦИ, ПАРКОВИ, ЦРКВЕ
Потенцијали: постојећи културно-историјски споменици и верски објекти, број заштићених природних
добара, паркова, дрвореда и других зелених површина, постојећи кадар
Могућности: развој транзитног туризма, манифестације, рекреација, едукација

ПРИОРИТЕТИ
Одредити најпожељније и обећавајуће потенцијале, могућности и политике, провером критеријума одрживости и
другим критеријума. Где је могуће, дефинишу се опције у којима сви добијају (win - win), тј. опције с позитивним утицајем
и на животну средину и на развој, односно које имају позитиван утицај из угла различитих актера и на активности које у
кратком року дају видљиве резултате. Дефинисање приоритетних потенцијала и могућности. Најпожељнији и обећавајући
потенцијали за природне вредности:

ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
НЕЗАГАЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА – Едукација становништва, деце и одраслих је врло одржива. Кроз едукацију
покренути и разне акције као што су кампања за сакупљање отпада, примарно одвајање и рециклажу, едукација
за рационално коришћење ђубрива и транспортних средстава. Увести пробне канте и контејнере. Покретање
изградње канализације и пречистача, боља инфраструктурна опремљеност и моменат одрживости, јер би
отпад постао сировина. Овим би били створени услови за бољи и културнији живот.
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ПРИРОДНА И ЕНЕРГЕТСКА БОГАТСТВА – Приоритет је коришћење алтернативних енергената, топле леје,
ветрогенератори и бањско лечилиште, развој органске пољопривреде и туризма. Одрживо.
ФАРМЕРСТВО – Развој инфраструктуре, одрживо управљање анималним отпадом, развој малих и средњих
предузећа и пољоприврених газдинстава. Привлачење инвеститора.
ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ – Рационално и одрживо коришћење хемијских средстава у пољопривредној
производњи уз строжију контролу промета и стручну употребу имало би директан утицај на мање улагање
у производњу за исти или бољи ефекат. Очување постојеће и увођење нових видова производње довело би
до боље инфраструктурне опремљености локација у општини. Обуком за рад у пластеницима и за органску
производњу дошло би до развоја малих предузећа и газдинстава. Ефекат је здрава исхрана и коришћење
производа и зарада током целе године због вансезонске производње. Одрживо.
РЕКЕ И КАНАЛИ – Очување квалитета воде, флоре и фауне, може се извести изградњом канализације и
пречистача, али и једноставним активностима и акцијама становништва, риболовне манифестације, такми
чења, регате и кампови, дају профит, али и едукацију
ЛОВИШТА – Очувати фонд дивљачи, већа контрола ловаца, зимско прихрањивање, вештачки узгој. То доводи
до богатијег и отпорнијег екосистема на утицаје спољних фактора и бољи квалитет живота становништва.
Ловне манифестације имају економски ефекат (котизације учесника), али и спортски карактер, а може бити и
едукативни.

КУЛТУРНЕ И ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ
МЛАДА ПОПУЛАЦИЈА – Према циљевима одрживости, млада популација има приоритет због своје природне
улоге да настави са изградњом и развојем друштва. Постојање и рад канцеларије за младе, значајан број већ
сада едукованих младих људи за хуманитарне активности, едукацију и истраживање, проширење области
интересовања, ангажовање у конкретним акцијама, израду и реализацију плана активности, обећава да су
дефинисане опције ових циљева одрживе. На одрживост техничке изводљивости овог приоритета битно ће
утицати постојећи технички услови и ангажовање локалне самоуправе. На одрживост економичности овог
приоритета утиче кохезивна заједница, учешће локалне самоуправе и могућност тренутног и повременог
ангажовања. Одрживост повезаности са друштвеним планом засниваће се на активном укључивању младих у
различите програме.
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ – Као вредност има приоритет због циљева одрживости који се односе на сарадњу
на пољу културе у заједници, уз могућност прекограничне сарадње, сарадње међу верским заједницама,
могућности учења једног од језика средине, као одржива опција су и пилот пројекти, те планирање и
организовање курсева. На одрживост техничке изводљивости утицај има опција одговарајућег простора,
ангажовање стручног кадра и чланова НВО, као и веће ангажовање друштвене заједнице, школа и локалне
самоуправе. Могућност остваривања циљева економичности, кроз ангажовање стручног кадра и НВО, кроз
финансијска улагања, реализацију пројеката и упошљавање стручног кадра. На повезаност са друштвеним
планом утиче могућност да добитници овакве едукације и ангажовања буду сви чланови друштвене заједнице.
РАДНА СНАГА – као вредност је потенцијал који је изузетно пожељан због циљева одрживости, који се односе
на ангажовање на сталним и повременим пословима већ обучених радника. То је одрживо уз ангажовање
локалне самоуправе, националне службе за запошљавање и НВО. На техничку изводљивост битан утицај
има коришћење одговарајућег наменског простора, што ће када је у питању економичност имати за резултат
уштеду. На економичност ће значајан утицај имати и опције одрживости малих инвестиција локалних актера и
наравно њихова мања улагања. Са становишта повезаности са друштвеним и развојним планом могуће опције
су смањење броја незапослених, повећање информисаности и ангажованости, смањење социјалних давања и
већа друштвена ангажованост.
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КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ – као вредност је пожељан због циљева одрживости који се огледају у великом броју
и разноврсности КУД-ова и културних манифестација од општинског и ширег значаја. Ова опција је одржива
и са аспекта техничке изводљивости због нивоа техничко технолошке опремљености установа култура, а
економичност је остварљива кроз туристичку понуду и могућност реализације прекограничних пројеката. Са
становишта повезаности са друштвеним планом путем ове опције обезбедиће се интеркултурална сарадња.
Као друга опција за циљеве одрживости је неформално образовање, посебно за младе, технички је изводљиво
због техничке опремљености установа културе и школа. На економичност ове опције битан утицај имају
пројекти којима ће се обезбеђивати потребна средства за рад и организацију. Повезаност са друштвеним и
развојним планом манифестоваће се кроз допринос вишем културном нивоу локалне и шире заједнице.
ДОМОВИ КУЛТУРЕ – потенцијал који је изузетно пожељан, јер су то не само објекти, већ и места окупљања
грађана и могућност за њихово ангажовање према афинитетима и склоностима. На циљеве одрживости битан
утицај има постојање и задовољавајући услови за функционисање домова културе у Пландишту, Хајдучици,
Јерменовцима, Маргити, а ускоро и Барицама. Да би техничка изводљивост ове опције била одржива гарант
су постојеће техничке могућности поменутих установа, које као просторни потенцијал битно утичу на
економичност, јер ће то бити допринос мањим улагањима у коришћењу потребног простора за разне скупове.
На повезаност са друштвеним и развојним планом ова опција ће својом одрживошћу допринети одржавању и
очувању културне традиције. На економичност утиче припремљеност пројеката за изградњу и адаптацију, те
средства која ће се остварити коришћењем простора од стране корисника услуга домова културе.

ДВОРЦИ, ЦРКВЕ, ПАРКОВИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ – ДВОРЦИ И ПАРКОВИ – због бројности и тренутно лошег стања у којем
се налазе, имају приоритет. То је потенцијал који је изузетно пожељан, јер је уочљив и препознатљив као
специфично обележје општине и тренд који најупечатљивије одражава богато мултикултурално наслеђе. Да
би се остварио овај приоритет неопходно је да се, у решавању овог пожељног и обећавајућег потенцијала, и
доношењу планова, истовремено и правовремено ангажују инстутуције културе, локална самоуправа, НВО,
власници-стараоци. Узајамним и усаглашеним деловањем заинтересованих страна уз мања финансијска
улагања и обезбеђење средстава путем пројеката, очувао би се, у позитивном смислу те речи, туристичи
потенцијал и проширила платформа туристичке понуде, а на правилан начин искористила већ постојећа
инфраструктура. Ради обезбеђења сталног прилива прихода који би донео овај тренд његовим обнављањем и
ревитализацијом неопходно је, на правилан начин, ангажовати институције културе у правцу отварања ових
вредности и оспособљавања за туристичке посете.
Тренд културно-историјских споменика и градске архитектуре је у непосредној вези са друштвеним
и развојним планом и има велики утицај на одрживост развоја друштвене заједнице пошто доприноси
одржавању културне традиције, очувању културне традиције, већој свести и одговорности чланова заједнице,
порасту интересовања чланова заједнице за очувањем постојећег културног миљеа.
ЦРКВЕ И МАНАСТИР – То је потенцијал који је изузетно пожељан, јер је уочљив и препознатљив као обележје
општине и тренд који најупечатљивије одражава богато мултикултурално наслеђе. Неопходно је стручно
усмеравање и стално ангажовање институција културе, цркве и НВО. Њихова одрживост доприноси порасту
туристичког потенцијала, бољој и разноврснијој туристичкој понуди. За њихову реализацију су потебна мања
финансијска улагања и могуће је обезбеђење средстава за реализацију путем одговарајућих пројеката. На
пољу повезаности друштвеног и развојног плана постигло би се одржавање духовности, одржавање културне
традиције, интеррелигијски и интеркултурални дијалог, био би дат допринос изградњи вишег културног
нивоа заједнице, повећало би се интерсовање чланова заједнице за очувањем постојећег културног миљеа.
Побољшана туристичка понуда, обезбеђен сталан приход и развој транзитног туризма.
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ВИЗИЈА – АНКЕТА
Да би се добила што тачнија слика како грађани виде своју заједницу данас и у будућности, шта им је најважније
и шта очекују, урађена је анкета. Радне групе су се определиле за отворену анкету, где су испитаници одговарали
на питања по свом слободном мишљењу, а нису им сугерисани одговори по систему заокруживања. Ова метода је
тежа за анализу, јер се рачунало на велику разноврсност одговора. Анкетни листић је садржао 8 питања. Прва три
питања била су о полу, старости и стручној спреми. Код следећа три питања, испитаници су одабирали по једну
природну, културну и људску вредности коју су сматрали за најважнију. Код седмог питања тражено је да рангирају
ове вредности, тако што је најважнија добијала 3 поена, друга по важности 2, а трећа 1 поен. Последње питање било
је да испитаник опише како види своју заједницу за 30 година, које вредности треба сачувати и унапредити.
Учествовало је 116 испитаника или око 0,6% укупне популације општине, и то 60 мушкарца и 56 жена. Било је 40
испитаника из цетралног општинског насеља и 76 испитаника из села. Испитаници су подељени у 18 група. Основна
подела била је на мушкарце и жене. Свака од ових група имала је старосну (3 групе: 15 – 30, 30 – 50 и преко 50 година)
и образовну поделу (3 групе: основна школа, средња школа и виша и висока школа). Испитаници су циљано бирани
како би се обухватиле све наведене групе. Овом приликом дата је само анализа прве поделе, али објављујемо табеле са
дистрибуцијом броја испитаника по групама, уколико је неком кориснику овог документа потребна дубља анализа.
Убедљиво најважнија природна вредност по мишљењу збирно 62,5% мушкараца су пољопривредно земљиште и
воде. На трећем месту су паркови, по мишљењу 20,3% мушкараца. Жене су биле нешто разноврсније у одговорима,
тако да су увеле још једну категорију - шуме, са 13,9%, што одступа од става радне групе и показатеља да у општини
има мало површина под шумама. Пољопривредно земљиште је са 35,4% најважнија природна вредност за жене, а
затим иду паркови са високих 30,4%. Изворе нафте су као највећу вредност означили 9,4% мушкараца и 5,1% жена.
Од културних и људских вредности, мушкарци су толеранцију означили као најзначајнију вредност у 44,4%
одговора, док су се жене изјасниле са 35,6%. За 25,9% мушкараца и 23,7% жена, најзначајнија вредност је мултикулту
ралност, док су жене у одговорима издвојиле још једну категорију – међуљудски односи, са 15,2%. Ови резултати
показују да су људи у заједници свесни да је очување добрих међунационалних односа најважнија вредност, па иако
је наслеђена и дуготрајна, ипак изазива размишљања о потреби за даљим унапређењем. Неочекивано слабо је прошла
радна снага (1,8% мушкараца и 5,1% жена), што указује да је стање дуготрајне незапослености и неразвијености
довело до губитка самопоуздања и воље. Друго изненађење је слабо вредновање омладине. Нарочито слаб и
забрињавајућ проценат је код младих испитаника, који листом не виде омладину као вредност, што је показатељ
незаинтересованости, губитка самопоуздања и недовољног вредновања сопствених могућности, као последица
дуготрајне друштвене и економске маргинализације.
Веома занимљиво је рангирање вредности. Наиме, све три групе вредности су готово исто вредноване. За му
шкарце су природне и културне вредности подједнако важне (33,8%) док си људске вредности добиле само нешто
мање гласова (32,4%). Код жена су ове разлике још мање, па тако 33,8% жена сматра да су најважније природне
вредности, док по 33,1% жена предност даје културним и људским вредностима.
Развој туризма као основну окосницу развоја види 52,5% мушкараца и 35,6% жена. Женама су важнији очување
животне средине (20,5%), уређеност, зеленило, квалитет живота (16,4%) и дечји и омладински садржаји (9,6%), док су
мушкарцима приоритет очување свих вредности (16,9%), међунационални односи (11,9%) и заустављање негативног
наталитета (10,2%). Сви облици пољопривредне производње су врло слабо котирани као носилац и могућност
друштвено-економског развоја, што је занимљиво, с обзиром да је општина Пландиште изразито пољопривредна.
Ово се може објаснити дугогодишњим пропадањем пољопривредне производње, изневереним очекивањима и
ниском профитабилношћу.
Иако општина Пландиште спада у ред најнеразвијенијих, испитаници имају оптимистички поглед на
будућност. Своју заједницу види као развијену у културно-еколошком смислу 21,5% мушкараца и 32,9% жена, док је
оптимистично по питању економског развоја 29,1% мушкараца и 32,9% жена. Занимљиво је да је женама подједнако
важан и еколошко-културни и економски развој, док мушкарци предност дају економском развоју. Нешто већи
песимизам (17,7% према 13,25) и недостатак визије (20,2% према 9,9%) показују мушкарци.
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НајВАЖНИЈЕ природнЕ вредностИ у општини пландиште
мушкарци
обрадиво земљиште
воде
шуме
паркови
незагађена животна средина
изворишта нафте
жене
обрадиво земљиште
шуме
воде
изворишта нафте
паркови
биљке и животиње
сточни фонд

15 - 30
1

основна школа
30 - 50

50 <
5

2

15 - 30
1
2

средња стручна спрема
30 - 50
50 <
2
2
2
1

5

4

2

1

1

2

3

3

1

2

4

6

1
6
7
4
1
3

2

виша стручна спрема
15 - 30
30 - 50
50 <
11
8
2
3
1
1
1
2
3
1

10
2
2
2
6
1
1

1
1
3

1
2
2

НајВАЖНИЈЕ ЉУДСКЕ вредностИ у општини пландиште
мушкарци
мултикултуралниост
толеранција
приступачност - отвореност
радна снага
омладина
стручност
мултиетничност
црвени крст
жене
међуљудски односи
толеранција
радна снага
црвени крст
мултикултуралност
омладина

15 - 30
1
2

4
3
1
1

основна школа
30 - 50

50 <
1
2

15 - 30
7
2

1
1

1
1

1

1

средња стручна спрема
30 - 50
50 <
1
2
4
3
1

1

1
6

3
1
1

1

1
1

3
2

виша стручна спрема
15 - 30
30 - 50
50 <
1
1
7
4
1
1
1
1
1
3
2

2
8

1

2

1
1

6
2

3
1
1

НајВАЖНИЈЕ КУЛТУРНЕ вредностИ у општини пландиште
МУШКАРЦИ
дворци, цркве
мултинационалност
традиција
културни садржаји
народна радиност
здравствена установа
образовне установе
ЖЕНЕ
дворци, цркве
културне манифестације
спортска дешавања
мултинационалност
образовне установе
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15 - 30
2

основна школа
30 - 50
50 <
1
3

1

1

6
3

1
1

15 - 30
4
6

средња стручна спрема
30 - 50
50 <
6
5
2
2

1

виша стручна спрема
15 - 30
30 - 50
10
4
1
2
1

1
1
4

5
3
1

1
1

3
2

12
2
1
2
1

50 <
3
1
6
1
3
1
1

рангирање вредности
МУШКАРЦИ
природне вредности
културне вредност
људске вредности

1
19
17
11

2
12
16
20

3
18
16
16

ЖЕНЕ
природне вредности
културне вредност
људске вредности

1
14
15
24

2
26
21
6

3
14
17
23

ВИЗИЈА
мушкарци
развој - туризам
очување вредности

основна школа
15 - 30 30 - 50 50 <
1
2

средња стручна спрема
15 - 30
30 - 50
50 <
3
4
3

1

1

културно-омладински садржај

2
1

4

међунационални људски односи

2

1

2

1

жене
очување вредности - здрава животна средина

2

уређеност - зеленило - квалитет живота

1

1

развој - туризам

1

1

еколошка свест

1

4

5

3

1

1

основна школа
15 - 30 30 - 50 50 <
1
2

16
4

2

оптимистичка

17

1

песимистичка

5

оптимистичка

23

песимистичка
жене
недостатак

14

развојна

3

6

1

1

6

2

3

9

2

2

1

недостатак

културно - еколошка

2
3

3

2

нереална визија

нереална визија

1

2

наталитет - заустављање миграција

9

1

1

1

међунационални људски односи

мушкарци

4

1

1

културно - омладински садржаји

развојна

виша стручна спрема
30 - 50
50 <
10
8

3

наталитет - заустављање миграција

културно - еколошка

15 - 30

3

средња стручна спрема
15 - 30
30 - 50
50 <
4
2
3

1

виша стручна спрема
15 - 30 30 - 50
50 <
3
1

1
2

3

1

2

8

2

2

2

5

7

5

5

2

1

1

1

16

2

1
1

1

2

1

1

3

1

5

1

2

2

3

3

2

4

1

0

оптимистичка

30

3

1

песимистичка

10

2

оптимистичка

30

2

1

2

4

1

3

песимистичка

12

2

1

2

4

1

1

1
15

2
1
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АКЦИОНИ ПЛАН
У овом поглављу дат је списак активности које треба урадити да би се садашњи проблеми превазишли и решили, и
временским оквиром када је очекивано да се одређене активности ураде. Такође, дат је приказ и одговорних страна, тј.
оних субјеката који су по природи свог посла или делокруга рада надлежни да такве активности спроводе. Ове активности
су оно што се, након усвајања Зелене агенде у локалној скупштини, очекује да надлежни уврсте у своје средњорочне и
годишње планове и програме.

природна и
енергетска
богатсва

незагађена животна средина

Вредности Идентификовани
проблем

незадовољавајући
квалитет пијаће воде

недостатак културе
живљења (бацање
отпада)
неискоришћеност
термоминералних
извора неискори
шћеност налазишта
нафте и гаса, и ветра

нестабилност тржишта,
ниске откупне цене,
осцилације у политици
цена,
недовољно одржавање
каналске мреже, као
главни узрок изостанка
наводњавања

реке

ловишта

фармерство

Идентификовани
проблем

сеча шума, промена
намене, типа станишта
непостојање ловне и
риболовне инспекције,
криволов
непоштовање мера,
загађење воде од стране
грађана, бацање комунал
ног и кабастог отпада
недовољно одржавање
каналске мреже
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Индикатори

Одговорне стране

контрола квалитета отпадних и површинских вода анализа земљишта и воде Општинска управа
општине,
изградња канализације у Хајдучици
дужина и број прикључака Председник
Општинска управа
општине,
изградња канализације у Барицама
дужина и број прикључака Председник
Општинска управа
општине,
изградња канализације у Јерменовцима
дужина и број прикључака Председник
Општинска управа
општине,
изградња канализације у Великој Греди
дужина и број прикључака Председник
Општинска управа
Председник општине и
израда студије о квалитету воде за пиће
анализе воде
ДЈКП Полет
спровођење режима санитарне заштите
Председник општине,
анализе воде
изворишта
ДЈКП Полет и МЗ
израда локалног плана управљања отпадом
Председник општине
Председник општине са
реализација пројекта регионалне депоније
субрегионом
Председник општине,
уклањање дивљих депонија са трајном санацијом број дивљих депонија
Општинска управа и М.З.
изградња трансфер станице за прикупљање
ДЈКП Полет
комуналног отпада
Председник
општине,
израда стратегије развоја бањског туризма
број туриста
општинска управа
проценат удела
стратегија коришћења алтернативних изворa
Председник општине,
алтернативних извора
енергије
Општинска управа
енергије

обрадиво
земљиште

Вредности

нема канализације и
пречистача отпадних
вода

Активности

Активности
презентација повољних линија за
унапређење и развој
јачање агроиндустријског комплекса
и стварање услова за развој нових
прерађивачких комплекса
повећање површина под системима за
наводњавање

Индикатори

Одговорне стране
Општина у сарадњи са
фондовима

Временско раздобље
2010 2011 2012 2013 2014
х х х х х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

Временско раздобље
2010 2011 2012 2013 2014
х

х

х

х

х

број новоотворених погона и Општина у сарадњи са
новозапослених
фондовима

х

х

х

х

х

површина под заливним
системима

обнова застареле механизације

Општина у сарадњи са
фондовима
Општина у сарадњи са
фондовима

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

израда програма пошумљавања и
озелењавања на територији општине

број садница и површина

Општинска управа

х

појачане мере казнене политике

број кажњених

Општинска управа

х

х

х

х

х

јачање свести о заштити и унапређењу
животне средине, кроз едукацију

број полазника

Општинска управа

х

х

х

х

х

Председник општине
у сарадњи са ЈП
Војводинаводе

х

х

х

х

х

редовно одржавање постојећих канала и
постојећих одбрамбених насипа

ЉУДСКЕ И КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ
Вредност

Идентификовани
проблем

Активност

Млада популација

Израда, доношење и спровођење Плана
друштвених и економских мера за
стимулисање повећања наталитета (циљ:
Број младих у насељу најмање двоје деце у породици)
Пландиште је у
и едукација младих брачних
стагнацији а у осталим Информисање
парова о националном интересу и мерама за
насељима општине
стимулисање наталитета
опада
Стварање услова за запошљавање најмање
једног члана породице са сталним радним
местом и сигурним примањима
Информисање младих о социјалним и економским проблемима заједнице
Заинтересованост
младих за друштвена
Мултидисциплинарна едукација младих о
питања је мала
доступности разних информација, о крите
ријумима и одабиру правих и тачних инфор
мација и разбијању укорењених предрасуда

Домови културе

Културни аматеризам

Радна снага

Mултикултуралност

Недостататак
финансијских
средстава и опадање
броја заинтересованих
за едукативне
и хуманитарне
активности
Недовољна
заинтересованост за
међусобно познавање
културе и обичаја
мањина

Обезбеђење минимума средстава за
организовање и спровођење едукативних и
хуманитарних активности
Стално анимирање младих о потреби
организовања и спровођења хуманитарних
активности
Организовање и спровођење манифестација
ради међусобног упознавања са културном и
обичајима свих који живе на подручју
Учење језика једне од мањина у општини

Индикатори

Одговорне стране

Број уписане деце
предшколског и
школског узраста

Локална самоуправа

самоуправа и
Број новорођене деце Локална
здравствене установе
Локална самоуправа,
Национална служба за
запошљавање
Штампани и електрон
Ниво информисаности ски медији на свим
младих
нивоима, локална
самоуправа
Локална самоуправа
Квантитет и квалитет Канцеларија за младе,
едукације
установе чији је оснивач
локална самоуправа
Ниво и износ обез
Локална самоуправа,
беђених средстава
Општинска
Број едукованих
организација Црвеног
младих људи
крста, Центар за
Квалитет социјалне
социјални рад,
заштите
здравствене установе
Локална
самоуправа
Број младих укљу
медији
на
чених у хуманитарне нивоима , свим
Црвени крст,
активности
Центар за социјални рад
Заједничке
Локална самоуправа,
манифестациjе
Културни центар, месне
Број учесниkа и
заједнице
конзумената
Локална самоуправа и
Број обучених
школске установе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Број новозапослених

Локална самоуправа,
Национална служба за
запошљавање и месне
заједнице
Квалитативни
и
кван
т
и
самоуправа,
Опада број запослених Обезбеђење минимума социјалне и примарне тативни ниво здравствене Локална
социјалне и
здравствене заштите за породице незапослених и социјалне заштите
здравствене установе
Организовање и спровођење курсева
Локална самоуправа,
Број едукованих и
за преквалификацију и дообуку, као и
Национална служба за
оспособљених
кандидата
самозапошљавање
запошљавање
Квантитативна и квалита Културни центар и
Опадање интересо Рад на омасовљењу и едукацији школске
тивна структура културно КУД-ови
вања за рад у КУД,
омладине за рад у културно уметничким друштви умет
ничких друштава
организовање култур
них манифестација
Планирање и реализација средстава из буџета Ниво планираних и
и недовољан број
Локална самоуправа за рад КУД-ова
реализованих буџетских Локална самоуправа
стручних кадрова за Културни центар и Културно уметничка друштва средстава
рад у КУД и у органи Едукација постојећих и будућих кадрова за рад са
Локална самоуправа,
Квалитет и квантитет
зацији културних
Културни центар и
КУД-овима кроз семинаре који се организују на едукованих кадрова
манифестација
КУД-ови
нивоу шире друштвене заједнице
Израда идејних и техничких пројеката за
Урађени
и
прихваћени
реконструкцију и изградњу домова културе који идејни и технички
Локална самоуправа,
су у фази пропадања и конкурисање за средства пројекти
месне заједнице
код надлежних органа шире друштвене заједнице
Домови културе у
и
Локална самоуправа,
пропадању
Извођење радова на реконструкцији и изградњи Реконструисани
изграђени
објекти
домова
месне заједнице и
домова културе који су у фази пропадања
културе
извођачи радова
ангажованих незапо
Ангажовање незапослених на реализацији јавних Број
слених радника на јавним
радова
радовима

Одржавање постојећих, реконструисаних и
новоизграђених домова културе

Временско раздобље
2010 2011 2012 2013 2014

Стање објеката

Правни власници
објеката

x
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Активности

Индикатор

-Лош ниво урбане културе
-Недостатак осећаја за
естетску доживљај природе
-Непримењивање санкција
за вандализам и оне које би
се примениле нису адекватне
-Недостатак бриге
-Недовољна мотивација за
имплементацију планираних
акција
-Недостатак системске
размене информација
(размена података и
информација на бази личних
познанстава)
-Економска нестабилност
- Недовршена приватизацијанерешен статус власништва

- успостављање комуникације између
власника и општине
- Заштита природних и културних
добара (доношење аката)

- Очувана природна и
куктурна добра

- мања финансијска улагања
- Стварање законских предуслова за
интегрисано управљање културним
ресурсима (општинске одлуке) са
утврђеном буџетском линијом

Обезбеђење одрживости
развоја туризма
(ингерисано управљање
културним и природним
ресурсима)

- тимови на нивоу општине ради
давања савета за поправљање
затеченог стања (понуда занимљивих
и не прескупих решења за одржавање
старе архитектуре)

Обезбеђење дугорочне
заштите природних и
културних добара
(3 парка и 2 дворца)
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-Недостатак адекватно
обученог кадра туристичког
профила
-недостатак системске
размене информација
-неједнака доступност
информацијама
-непостојање туристичке
организације
-непостојање промотивног
материјала (делимично
постојање, али недоступност
свим грађанима
-Брошуре, рекламe, инфо
табле...

- План улагања са акцентом на
туристичке догађаје и туристичке
ресурсе
- Промоција турист. потенцијала
општине (циљна група: домаћи и
страни туристи)
-Израда туристичког водича
- Изградња завичајне куће у
Пландишту
- Имплементација пројекта Еврпски
центар за децу и омладину у
Хајдучици (у фазама)

Временско раздобље
Одговорне
стране 2010 2011 2012 2013 2014

Председник општине, Скупштина општине, Завод за заштиту природе, Завод за заштиту споменика културе, МЗ, НВО, учешће грађана

Идентификовани проблеми

Транзитни туризам

Вредности
Парк дворца у Хајдучици, Парк дворца Јагодић, Стари парк у Великом Гају, Цркве и
Манастир Св. Архангела Михајла са православном црквом у Хајдучици, културноисторијски споменици , каштел у Хајдучици, дворац Капетаново, дворац Јагодић, два
дворца у Старом Лецу, зграда Скупштине општине, зграда Општинског суда

ПАРКОВИ, ДВОРЦИ И ЦРКВЕ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Интегрисано управљање
културним ресурсима и
обезбеђење одрживости

x
x

x

x

- Побољшање имиџа општине
(маркетинг, интернет, брошуре)

x

x

x

x

x

- Креирање туристичког бренда
општине

x

x

x

x

x

ПЛАН МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ
Циљ мониторинга и евалуације је мерење и процена постигнутог, како би се ефикасније управљало крајњим
резултатима. Мониторинг треба да обезбеди објективне показатеље да ли по решавању одређеног питања или
проблема има напретка, а евалуацијом се процењује колики је напредак у функцији постизања коначног циља.
Најважнији циљеви после усвајања стратешког документа јесу обезбеђивање мониторинга, евалуације и
одрживости процеса. Уколико се ови циљеви не успоставе, процес ће доживети неуспех, јер и најбоље написана
стратегија не вреди уколико је људи који су надлежни за спровеђење појединих одредби не користе као алат
за остварење циљева, нити уколико јавност није даље заинтересована за остварење тих циљева. Грађани
Пландишта имају право да учествују у мониторингу реализације акционих планова и прокламованих циљева.
Међутим, мониторинг не треба схватати као надзор или контролу, већ као партнерски процес учења како се
успешније решавају важна питања у заједници.
У оквиру плана мониторинга и евалуације предлажемо оснивање форума Зелене агенде за Вршац,
Пландиште и Белу Цркву, као неформалног тела који ће чинити заинтересоване стране и јавност, пре свега
НВО које су водиле процес, представници локалних самоуправа, институција, установа, појединаца и друга
заинтересована јавност. Ово тело ће заседати најмање два пута годишње (у марту и септембру) и анализирати
резултате процеса – да ли се по питању сваког појединачног дела акционог плана догодио напредак, ако
јесте, колики је напредак, да ли је и колико у функцији постизања коначног циља, ако није, зашто се ништа
није догодило и какве су даље активности, какви су нивои ризика од неостварења задатог циља. За анализу
резултата, форум ће користити следеће инструменте: анализа докумената, годишњих планова, пројектних
извештаја, истраживања, теренске посете. Форум ће имати правилник о раду, а резултат рада на седницама
биће документи – мишљења, препоруке и саопштења за јавност. Мишљења су описни извештаји о напретку
процеса, а препоруке садрже предложене корективне мере како би се одређени ризици отклонили, циљеви
боље остварили или како би се покренуле активности тамо где су изостале. Мишљења и препоруке се шаљу
надлежнима за одређену активност и заинтересованој јавности. Саопштења за јавност су кратке писане форме
којима се јавност обавештава о резултатима анализе на састанцима форума и стању процеса. У одређеним
случајевима, форум ће моћи да се обрати Савету националне платформе Зелене агенде у Србији, у оквиру
циљева и надлежности које Савет има.
Зелена агенда је процес који има потенцијал да донесе значајну добробит заједници у којој се спроводи. Да
процес не би замро и престао да постоји, потребно је обезбедити и економске инструменте одрживости. По
искуству држава које су процес привеле фази евалуације пре 4 године (као што је случај у Хрватској), у оквиру
постојећих локалних буџета или локалних буџетских Фондова за заштиту животне средине у све три опшине,
потребно је да се сваке године планирају одређена средства за пројекте са листе акционог плана Зелене агенде,
која би била намењена локалним НВО, као суфинансирајући део за даље конкурисање код других донатора.
На тај начин би локалне самоуправе подстакле НВО на активни приступ и партнерски однос у решавању
заједничких питања заштите животне средине и дале би велику подршку напорима НВО и пројектима које
имају на конкурсима код других донатора.
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