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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА 

 

 

 
 Пландиште је општина великих могућности.  
У будућности општинско руководство види општину 
као економски развијену, демократску, социјално 
одговорну средину и толерантну.   
 
 Израдом и доношењем Локалног акционог плана 
за унашпређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника по основу споразума о 
реадмисији, очекујемо делотворније суочавање и 
управљање променама у локалној заједници, посебно у 
области побољшања живота ових  грађана.  
 

За помоћ у изради овог документа захвалност дугујемо Комесаријату за 
избеглице Републике Србије и Општинском савету за управљање миграцијама  
и трајна решења. 

 
 Активна укљученост великог броја актера, представника локалне 
власти, јавног сектора, цивилног друштва у израду овог стратешкопг плана, 
усвајање од стране Општинског већа општине Пландиште, гаранција је да ће 
се ангажовати и на зацртаним променама.  
  
 
 
 
 
У Пландишту,  26.10. 2012. г                                       
 
 
 
 
        Председник општине 
                 Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 
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Локални акциони план за унапређење положаја избеглих,  интерно 
расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији 
  
Основне одредбе  
 

У овом документу под процесом локалног акционог планирања за 
унапређење положаја избеглих1, интерно расељених лица2 (ИРЛ) и повратника по 
основу споразума о реадмисији3 подразумевамо процес доношења одлука о томе 
које промене значајне за живот избеглих, интерно расељених лица и повратника 
намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног 
временског периода 2012 – 2015 године 
 То ћемо остварити ангажовањем капацитета свих социјални актера у 
заједници у планирању и примени плана. 

 Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица (ИРЛ) у општини Пландиште, настао је као резултат учешћа у 
пројекту Подршка институцијама Владе Републике Србије које су надлежне за 
избегла и интерно расељена лица, а допуна овог акционог плана у вези с 
решавањем проблематике повратника спроведена је у оквиру пројекта Јачање 
капацитета институција РС на пољу миграција. Општи циљ пројекта био је 
проналажење решења на нивоу државе која ће пружити подршку Влади Републике 
Србије да на ефикасан и одржив начин одговори на потребе избеглих и ИРЛ. 
Пројекат је финансирала Европска унија, а спровела Међународна организација 
за миграције (International Organization for Migration – IOM). Корисници пројекта 
биле су институције Владе Републике Србије које су надлежне за избегла и 
интерно расељена лица: Комесаријат за избеглице Републике Србије (КИРС), 
Министарство за Косово и Метохију (МинКиМ) и Министарство рада и социјалне 
политике (МРСП), као и друга надлежна министарства, општинска повереништва 
за избегла и интерно расељена лица и одабране општине/градови. 

 

                                                 
1  Избеглица је особа која је против своје воље расељена из свог завичаја или места пребивалишта. До 

проширења дефиниције избеглице дошло је 1938., када су у ову категорију сврстане и особе са објективно утемељеним 

страхом од прогона због етничке и верске припадности или политичких убеђења, да би се потом овај термин проширио и 

на све оне људе који су побегли из својих домова на друга места унутар својих земаља. Данас се овај појам односи на тзв. 

расељена лица. Избеглички статус траје све док лице не добије ново место пребивалишта или се врати кући. 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/Избеглица ).   
2  Не постоји правна дефиниција за интерно расељена лица као што постоји за избеглице. Међутим, извештај 

УН користи дефиницију: интерно расељена лица су лица, или групе лица, који су били присиљени да побегну или да 

напусте своје домове или места уобичајеног боравишта, а посебно као резултат или како би се избегли ефекти оружаног 

сукоба, генерализирана ситуацијама насиља, кршења људских права или природних катастрофа, и који нису прешли 

међународно признате државне границе. Зато што се налазе у границама своје земље, могућности њихове међународне 

заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите 

национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских права. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Internally_displaced_person )   
3  Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не испуњава важеће услове 

за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако је могуће на основу 

поднетих prima facie доказа веродостојно претпоставити да је то лице држављанин Србије. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Избеглица
http://en.wikipedia.org/wiki/Internally_displaced_person
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 ЛАП се доноси на период од четири године.  
 ЛАП је локалан, партиципативан, утемељен на реалним околностима, 
расположивим ресурсима  и стварним потребама избеглица и ИРЛ и повратника 
по основу споразума о реадмисији, прилагођен ситуацији у општини која се и сама 
бори са егзистенцијаним проблемима , користи савремне методе  планирања и 
анализе и подстиче одговорност свих актера, као и самих корисника.  
 
 
 
  
Принципи у изради ЛАП: 
 
-Отворене „транспарентне“ консултације у припремању плана  
-Демократско одлучивање 
-Дугорочна перспектива 
-Ефикасност (економичност) 
-Реалистички приступ и једнакост у доступности и пружању услуга 
-Партнерски приступ у развоју услуга 
-Мултидисиплинарни и међусекторски приступ 
-Специфични, мерљиви, реални и остварљиви циљеви 
 
Принципи услуга: 
Активно учешће грађана 
Одрживост пружања услуга 
Једнакост и "фер" односи у доступности и пружању услуга 
Партнерски односи у пружању услуга 
 
 За израду овог плана коришћени су следећи извори: званични статистички 
подаци, подаци из Комесаријата за избеглице,  Општинског повереника за 
избеглице, резулати анкета и интервјуа, извештаја и докумената који се налазе у 
Општинској управи Пландиште, подаци из Црвеног крста Пландиште, Центра за 
социјални рад Пландиште , Дома за душевно оболела лица „1.октобар“ Стари Лец, 
невладиних организација и удружења и других. 
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Решење Општинског већа општине Пландиште о усвајању ЛАП за избегла и 
ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији 
  
            
 

На основу члана 64 и члана 120 Статута општине Пландиште („Сл. лист 
општине Пландиште“, бр. 16/2008) Општинско веће општине Пландиште, на 
седници одржаној 26. 10. 2012. године, донело је 
 
 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 
ЗА ПЕРИОД  2012 – 2015 ГОДИНА 

 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини 
Пландиште за период 2012-2015. 

 
 
 

      Члан 2. 
 
       Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Пландиште“ 

 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШЕ 

 
 
 

Број: 9- 52/ 2012-01 
У Пландишту, 26.10.2012.године 
   

                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 
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ПАРТНЕРИ У ИЗРАДИ ЛАП-а 

 
  Општинско веће општине Пландиште је формирало Савет за управљање 
миграцијама и трајна решења  на седници одржаној 24. марта 2009. године као 
своје стручно саветодавно радно тело који броји пет чланова. Општински 
повереник за избеглице члан је по функцији и обавља послове секретара Савета.  

Задатак овог радног тела је осмишљавање, израда и реализација локалног 
акционог плана са циљем пружања подршке избеглицама  и интерно расељеним 
лицима са подручја општине Пландиште. 

 
 

Бр Име и презиме 
Функција у 

Савету 
Струка Функција 

1. Милан Селаковић председник дипломирани 
инжењер 
информатике 

Председник општине 

2. Александра 
Одавић Мак 

чланица дипломирани 
правник 

Начелница 
Општинске  управе 

3. Олга Димитровски чланица дипломирани 
политиколог 

Руководитељка 
Службе за друштвене 
делатности и 
повереничке послове 

4. Ђурђевка Тафра 
 

чланица дипломирани 
дефектолог 

Директорка Центра за 
социјални рад 
Пландиште 

5. Драгослав 
Аврамовић 
 

члан информатичар Координатор 
Канцеларије за младе 
Пландиште 

6. Милан Брујић члан ратни војни 
инвалид 

НВО 

7. Милица Гријак секретарка економски 
техничар 

Повереница за 
избеглице 

 
 
   Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су 
представници различитих институција од општинског преко покрајинског до 
републичког нивоа, Комесаријат за избеглице, Црвени крст Пландиште,  Завичајно 
удружења Крајишника „Никола Тесла“  Пландиште, Центар за социјални рад, 
Општинска управа, Национална служба за запошљавање, Републички завод за 
статистику,Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец, Полицијска 
станица Пландиште, НВО „Импулс“ Вршац  и други. 
 У различитим фазама рада  стручну подршку у процесу локалног акционог 
планирања и изради самог документа пружио  је Комесаријат за избеглице  
Републике Србијe 
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Сажетак / Резиме 

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица (ИРЛ) и повратника у општини Пландиште (2012 – 2015 година) је 
документ који изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша 
услове живота и могућности за интеграцију избеглих и унапређење животних 
услова интерно расељених лица, као и за реинтеграцију повратника у локалну 
заједницу. По последњем попису 2005. године, регистровано је 392 избегла лица и 
2 интерно расељена лица. Од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007. 
године, у општину Пландиште вратиле су се три држављана Србије који нису 
имали, или су изгубили основ боравка.  

По подацима из анкете спроведене од јуна до краја септембра 2012. године 
евиденирано је 122 избегличке породице са укупно 389 чланова и једна интерно 
расељена породица са два члана.  Статус избеглица има укупно 15 лица.  

Основни проблеми с којима се сусрећу избегли, интерно расељени и 
повратници у општини Пландиште су приступ личним документима, решавање 
статуса и личних докумената у РС, стамбено питање, збрињавање и друштвена 
интеграција, затим приступ здравственој и социјалној заштити, као и висок 
проценат незапослених. Стога је општи циљ овог плана побољшање животног 
стандарда избеглица, ИРЛ и повратника решавањем стамбених питања, и 
економским оснаживањем и осамостаљивањем.  

Имајући у виду лошу демографску ситуацију, смањење броја становништва 
и општу депопулацију, овај план представља део локалних напора усмерених ка 
поправљању овакве неповољне ситуације, активностима које су усмерене на 
стамбена решења, нарочито откуп домаћинстава с окућницом. 

У оквиру наведених општих циљева, акционим планом утврђује се низ 
оперативних задатака: 
 
СЦ 1: у периоду 2012 – 2015 година, у складу са мерама популационе политике 
општине Пландиште стамбено ће се збринути најмање 10 најугроженијих 
избегличких, ИРЛ и породица повратника откупом 10 кућа с окућницом; 
СЦ 2: у периоду 2012 – 2015 година, унапредити услове становања за најмање 40 
породица избеглица, ИРЛ и повратника, обезбеђивањем средстава за грађевински 
материјал за завршетак започете градње стамбене јединице или адаптацију 
постојећих несуловних стамбених објеката; 
СЦ 3: у периоду 2012 – 2015 година економски оснажити најмање 30 породица 
избеглица, ИРЛ и повратника кроз пројекте доходовних активности;  

 
Процењује се да ће за реализацију локалног плана у периоду 2012 – 2015 

године бити потребно око 270.000 евра. Део потребних средстава обезбедиће 
општина (5% од укупних средстава), активирањем већ постојећих и издвајањем 
додатних ресурса, а остала недостајућа средства, прибави ће се од надлежних 
министарстава Владе Републике Србије, донаторских и других извора 
финансирања. 
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ОПШТИ ЦИЉ/СТРАТЕШКИ ОКВИР 
 

Локалним акционим планом за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и 
повратника, дефинисан је општи циљ који је реално могуће остварити у периоду 
2012 – 2015 година, и то путем систематских и одрживих програма у општини 
Пландиште. Постављени циљ се базира на анализи стања, локалних ресурса и 
капацитета, као и на утврђеним потребама избеглих, ИРЛ и повратника у општини 
Пландиште, а у складу је с националним стратешким опредељењима. 

 
Општи циљ: Побољшање животног стандарда избеглица, ИРЛ и повратника 

решавањем стамбених питања, и економским оснаживањем и осамостаљивањем. 
 
Стратешки оквир пројекта одређен је у складу с политиком и правцима 

деловања дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих 
и интерно расељених лица и другим националним стратешким документима од 
значаја за ову област. У циљу координисаног рада, коришћења научних лекција и 
најбољих пракси, овај пројекат узима у обзир постојеће пројекте изградње 
капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су у домену социјалне, 
економске и стамбене политике. Креирање и спровођење локалних акционих 
планова за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника 
овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне 
искључености осетљивих друштвених група. Локални план акције за унапређење 
положаја избеглица, ИРЛ и повратника доноси се на период од 4 године, с 
детаљном разрадом активности за 2012. и 2013. годину. 

 
Процес израде локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, 

интерно расељених лица и повратника у општини Пландиште, заснивао се на 
интерактивном приступу чије су оновне методолошке карактеристике да је: 

 

- локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне 
специфичности; 

- партиципативан – укључио је различите битне актере процеса 
друштвено организоване подршке избеглим, интерно расељеним и 
повратницима у локалној заједници; 

- утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и 
потребама унапређења положаја избеглих, интерно расељених и 
повратника; 

- прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и промени којој се 
тежи; 

- користи савремене методе планирања и анализе свих важних 
елемената потребних за доношење одлука; 

- подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној 
заједници. 
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За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о положају и 
потребама избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Пландиште 
коришћена је база података општинског повереника, центра за социјални рад, 
база података ромских сарадника, резултати анкета са потенцијалним 
корисницима/цама и састанака са локалним актерима, статистички подаци, подаци 
Комесаријата за избеглице Републике Србије. У процесу израде овог ЛАП-а који 
поред избеглих и интерно расељених лица обухвата и мере за решавање 
проблема повратника, коришћени су подаци прикупљени из полицијске станице и 
Центра за социјални рад. ЛАП је припремљен током септембра и октобра 2012. 
године.  
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Поглавље 1. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
 

1.1. ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ        
 
 

 
 

 
 

Општина Пландиште 
 

Површина К.О. 
(ха) 

Број 
становника 

2002 

Број 
становника 

2011 
(први резултати) 

Банатски Соколац 1.287,81 366 274 

Барице 2.968,26 598 571 

Велика Греда 3.857,47 1.374 1.184 

Велики Гај 3.323,07 790 568 

Дужине 958,77 219 149 

Јерменовци 3.072,87 1.033 949 

Купиник 2.256,69 349 246 

Лаудоновац К.О. Пландиште 24 21 

Маргита 4.174,72 1.047 1.051 

Марковићево 819,70 216 163 

Милетићево 1.797,44 622 512 

Пландиште 4.537,17 4.270 3.922 

Стари Лец 4.553,76 1.094 966 

Хајдучица 4.706,16 1.375 1.228 

Укупно 38.313,89 13.377 11.804 

     
Табела бр. 1  Број становника по насељима по попису из 2002.г. и 2011. (први резултати) 

 

 

 
Површина општине Пландиште 

je 383 km2, што чини 1,8% површине 
АП Војводине. Општина је по попису 
из 2002. године имала 13.377 
становника у 14 насеља. Број 
становника по насељима је следећи: 
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По првим резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова у 
Републици Србији у 2011. години општина Пландиште има 11 804 становника што 
је у процентима мање у односу на 2002. годину 11,76%.  

Број избеглица на основу података из 2005. и података из анкете из 2012. 
готово да није смањен, у процентима мање их је 0,77% 
 Територија општине Пландиште се налази у југоисточном делу АП 
Војводине, тачније у источном делу Баната. Простире се између границе са 
суседном Румунијом на истоку, општине Сечањ на северу, Алибунар на западу и 
Вршац  на југу. 

Може се рећи да је цела територија општине део типичне банатске равнице, 
са разликама између апсолутних висина које износе око 15 m. 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.  

Ако положај општине посматрамо у односу на педолошку структуру, онда се 
може рећи да исти није повољан. На овом терену је заступљено 6 типова односно 
12 подтипова земљишта. Преко 4/5 територије општине је под ритским 
земљиштем. 
 Подручје општине у односу на важније комуникације има релативно 
повољан положај. Кроз Општину пролази железничка пруга на линији Зрењанин-
Пландиште-Вршац-Бела Црква и државни пут првог реда, на релацији 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.  
Све три реке Брзава, Моравица и Ројга, које иначе извиру у Румунији су 
каналисане, своје токове завршавају у Општини, односно припадају сливу ХС ДТД.  
Укупна дужина ова три тока износи 44 km. 
 

1.2. СТАНОВНИШТВО 
 
Анализа демографског развоја насеља општине Пландиште извршена је на 

основу званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1948-
2002. године. 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 последњем попису становништва 2002. године, у 14 насеља општине 
Пландиште живи 13.377 становника, од чега центру општине живи 31,9%. 
Дистрибуција становништва према величинским категоријама ових 14 насеља 
указује да је просечна популациона величина 956 становника. Осам од 14 насеља 
ове општине има мање од 1000 становника, док је пет насеља у величинској 
категорији од 1001-3000 становника, а општински центар је у категорији од 3001-
5000 становника. 

Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на 
неповољну старосну структуру са екстремно високим индексом старења од 1,3 који 
је посматрано по насељима још већи и креће се до 3,7 односно 11 за Лаудоновац. 
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Најповољнију старосну структуру има центар општине, са најнижим индексом 
старења од 0,9, затим насеља Велика Греда и Јерменовци. Старије средовечно и 
старо становништво чини 55,5% укупне популације у општини Пландиште. 
Изузетно је  високо учешће најстаријег контигента становништва (26,9%), а 
посматрано по насељима креће се и до 40% (изузетно у Лаудоновцу 46%). 

 
Табела бр. 2  Кретање укупног броја становника 

 
Анализа кретања укупног броја становника општине Пландиште, за период 

од 1948- 2002. године, указала је на тренд пада укупног броја становника, по 
просечној годишњој стопи од -0,7%, тј. популациона величина перманентно опада 
од пописа 1961. год. Посматрано по насељима, сва насеља бележе пад укупног 
броја становника, осим општинског центра, а према резултатима последњег 
пописа и у општинском центру такође опада број становника (само у Старом Лецу 
је незнатан пораст становника због установе за смештај душевно оболелих лица). 

Анализа миграционих кретања извршена је на основу података пописа 2002. 
године. 

Према тим подацима учешће аутохтоног становништва је 52,5%, а највећи 
број становника досељен је из других општина, односно република и држава. 
 

 

Насеља Година пописа 
Прос.стопа 

раста 

  1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1948/02 1981/02 

Бан.Соколац 893 869 728 622 458 369 366 -1,67 -1,07 

Барице 1332 1359 1331 1259 1044 884 598 -1,49 -2,69 

Велика Греда 1808 1946 1942 1775 1585 1508 1374 -0,51 -0,68 

Велики Гај 1688 1546 1532 1308 1039 897 790 -1,42 -1,31 

Дужине 514 620 623 400 282 234 219 -1,59 -1,21 

Јерменовци 1724 1714 1792 1672 1454 1165 1033 -0,95 -1,64 

Купиник 998 978 886 735 545 408 349 -1,96 -2,15 

Лаудоновац 0 0 0 0 78 50 24 0 -5,77 

Маргита 1863 1975 1998 1827 1550 1315 1047 -1,07 -1,89 

Марковићево 617 605 505 420 310 241 216 -1,96 -1,74 

Милетићево 1528 1510 1323 1025 811 649 622 -1,68 -1,27 

Пландиште 3040 3096 3509 3769 4122 4380 4270 0,63 0,17 

Стари Лец 1446 1463 1406 1236 1341 1025 1094 -0,52 -0,97 

Хајдучица 1772 1849 1880 1834 1519 1464 1375 -0,47 -0,48 

Укупно 19223 19530 19455 17882 16138 14589 13377 -0,67 -0,9 
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1.3 ПОЛНА СТРУКТУРА 
 
Укупан број становника према полу у четири пописне године 

 

Година 
Укупан број 

становника 

Број 

мушкараца 
% 

Број 

жена 
% 

Број жена на 

100 мушкараца 

1971 17.882 8.925 49,9 8.957 50,1 100,3 

1981 16.138 8.001 49,6 8.134 50,4 101,6 

1991 14.581 7.261 49,8 7.320 50,2 100,8 

2002 13.377 6.629 49,5 6.748 50,4 101,2 

 
Табела бр. 3  Полна структура становника 

 
Константно присутан негативан тренд природног прираштаја(смањење броја 

најмлађих и повецање броја старијих) у укупној структури становништва  врши и 
вршиће велики  притисак на  систем социјалне заштите. 

 
 

1.4. СТАРОСНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ПРЕМА СТАРОСНИМ 
ГРУПАМА НА ПОПИСИМА 1971/2002 

 

 
Табела бр. 4  Старосна структура становништва према старосним групама 

Старосна група 
Број 
1971 

% 
Број 
1981 

% 
Број 
1991 

% 
Број 
2002 

% 

0-4 1.033 5,8 890 5,5 757 5,2 577 4,3 

5-9 1.191 6,7 871 5,4 816 5,6 693 5,2 

10-14 1.487 8,3 918 5,7 796 5,5 737 5,5 

15-19 1.840 10,2 1.100 6,8 780 5,3 778 5,8 

20-24 1.500 8,4 1,174 7,3 806 5,5 758 5,7 

25-29 982 5,5 1.297 8,1 888 6,1 754 5,6 

30-34 1.191 6,7 1.101 6,8 1.007 6,9 789 5,9 

35-39 1.491 8,3 857 5,3 1.152 7,9 685 6,5 

40-44 1.533 8,6 1.097 6,8 1.003 6,9 989 7,4 

45-49 1.372 7,7 1.387 8,6 775 5,3 1.165 8,7 

50-54 777 4,3 1.427 8,8 1.023 7,0 996 7,4 

55-59 929 5,2 1.291 8,0 1.224 8,4 678 5,1 

60-64 808 4,5 728 4,5 1.213 8,3 838 6,3 

65-69 715 4,0 752 4,7 1.005 6,9 996 7,4 

70-74 534 3,0 552 3,4 511 3,5 853 6,4 

75 и више  499 2,8 696 4,3 833 4,7 549 4,1 

80-84       227 1,7 

85-89       65 0,5 

90-94       19 0,1 

95 и више       4 0,02 

Непознато       47 0,35 

УКУПНО: 17.882 100,0 16.138 100,0 14.589 100,0 13.377 100,0 



15 

 

1.5. БРОЈ И СТРУКТУРА ДОМАЋИНСТАВА 
 
Домаћинства у општини Пландиште чине укупно 4735. Породице према типу 

чине: брачни пар без деце 1777, брачни пар с децом 2216, мајке с децом 302 и 
очеви са децом 96. У једнобројним породичним домаћинствима живи 3313 лица. 
Посебно је изражен пораст броја старачких домаћинстава у односу на способно 
радно становништво, нарочито у сеоским срединама. Тренутно на територији ове 
општине живи 2760 лица старијих од 65 година живота. Такво стање погоршава 
социјалну ситуацију и захтева планирање додатних средстава у буџету општине, 
за пружање помоћи (једнократне новчане помоћи, помоћ у кући и друго), за стара 
лица без породичног старања (тзв. самачка домаћинства). 

У општини Пландиште, почев од 1991.године, било је присутно 800 избеглих 
односно прогнаних лица. Комесаријат за избеглице у сарадњи са УНХЦР и 
општином изградио је насеље за 20 породица у Великом Гају и 16 породица у 
Милетићеву. Путем самоизградње 8 породица је обезбедило трајни смештај у 
Милетићеву уз помоћ Комесаријата, УНХЦР и општине. Последњим Пројектом 
Црвеног крста Пландиште и Шведске хуманитарне организације, купљено је 7 кућа 
за потребе избеглица и 1 кућа за социјално угрожена лица. Статистички податак о 
избегличкој популацији указује на смањење њиховог броја. У општини Пландиште 
од 800 избеглих лица почетком рата 1991.године, тренутно живи 240 избеглих и 
прогнаних лица. За 152 лица, којих је мање у односу на претходну извештајну 
годину, постоји значајан проблем, јер немају никакав статус,  изгубили су статус 
избеглица, а немају држављанство Републике Србије. Део смањења у односу на 
почетно стање од 800 лица, односи се на репатријацију и преузимање  
држављанства Републике Србије.  
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1.6. НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 
 

Национална и етничка структура становништва је хетерогена (20 нација и 
етничких група) са претежним учешћем Срба и значајним учешћем Мађара, 
Македонаца, Румуна, Словака и Рома. 
 

Н А Р О Д 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Срби 
% 

2.188 2.498 2.599 7.467 9.405 9.603 10235 9.278 7.978 7.050 7.540 

14,1 15,5 16,2 39,1 48,9 49,2 52,6 51,9 49,4 48,3 56,4 

Мађари 
% 

3.603 4.159 4.036 3.087 3.731 3.526 3.244 2.856 2.199 1.792 1.619 

23,2 25,8 25,1 16,2 19,4 18,1 16,7 16,0 13,6 12,3 12,1 

Македонци 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.480 1.519 1.297 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 10,4 9,7 

Румуни 
% 

2.520 2.613 2.538 2.313 2.208 2.342 2.322 2.199 1.814 1.404 965 

16,2 16,1 15,8 12,1 11,5 12,0 11,3 12,3 11,2 9,6 7,2 

Словаци 
% 

590 782 735 959 1.017 1.033 1.054 1.059 862 827 725 

3,8 4,9 4,5 5,0 5,3 5,3 5,4 5,9 5,3 5,7 5,4 

Југословени 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 863 300 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 5,9 2,2 

Роми 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 269 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 

Неопредељени 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

Непознати 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 117 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,9 

Хрвати 
% 

33 50 43 44 188 185 169 118 96 58 69 

0,2 0,3 0,3 0,2 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5 

Словенци 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 81 92 62 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,5 

Остали 
% 

162 232 166 187 2.283 2.814 2.400 2.327 520 253 46 

1,1 1,4 1,0 1,0 11,9 14,4 12,3 13,0 3,4 1,7 0,3 

Немци 
% 

6.417 5.776 5.974 5.040 0 0 0 0 0 0 32 

41,4 35,9 37,1 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Бугари 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Црногорци 
% 

0 0 0 0 391 27 31 45 37 42 20 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 

Муслимани 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Буњевци 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Албанци 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Русини 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 

Регионална 
припадност 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 

Руси 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 

Бошњаци 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,007 

Украјинци 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,007 

Чеси 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,007 

УКУПНО: 15.513 16.109 16.091 19.097 19.223 19.530 19.455 17.882 16.138 14.581 13.377 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Табела бр. 5 Национална и етничка структура становништва општине Пландиште у периоду 1900/2002 
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У општини Пландиште образована је Комисија за популациону политику као 
стално радно тело Општинског већа општине Пландиште која иницира програме  и 
мере за спровођење популационе политике са циљем побољшања лоше 
демографске ситуације. Скупштина општине Пландиште донела је Одлуку о 
остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама по којој од 
рођења до годину дана детета у припада новчана помоћ у висини од 10.000,00 
динара и Одлуку о једнократној новчаној помоћи за прворођено дете у износу од 
10.000,00 динара. 

Имајући у виду лошу демографску ситуацију, смањење броја становништва 
и општу депопулацију, овај план представља део локалних напора усмерених ка 
поправљању овакве неповољне ситуације, активностима које су усмерене на 
стамбена решења, нарочито откуп домаћинстава с окућницом. 
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ПОГЛАВЉЕ 2. 
 

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ КОНТЕКСТ 
 

2.1.  ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Дужи низ година, након периода привредне рецесије, у разним стратешким и 

оперативним документима забележена су негативна привредна кретања, како на 
републичком и покрајинском тако и на локалном нивоу. Значајни напори и 
средства су одвојена за преламање криве привредног пада у привредни раст. На 
националном нивоу блага, али позитивна кретања су очигледна. Дошло је време 
када је потребно, нарочито на општинском нивоу, сагледавати у којем правцу и 
којим путем се ’’креће’’ Република и Покрајина и постигнуте резултате на локалном 
нивоу упоређивати са поменутим, у циљу достизања и надмашивања ширих 
регионалних кретања. У периоду које долази је недопустиво и економски и 
друштвено неодрживо заостајање за кретањима окружења, те је стога потребно 
константно учење, прилагођавање, планирање и деловање, тј. метафорички 
речено „трчати да би се стајало у месту“. У наредном периоду ће неминовно 
доћи до прерасподеле позиција успешних и неуспешних општина, у 
зависности од преузетих активности на локалном нивоу. 

Инвентивније, предузимљивије и општине спремне на стратешко 
размишљање преузеће примат развијених и своју спиралу привредног и 
друштвеног развоја подићи ће на виши ниво. 

Због тога је неопходно константно преиспитивање тренутне позиције ради 
дефинисања исправних будућих акција, тако да се анализа стања економских 
индикатора заснива на тим принципима. 
 

2.2.   КРЕТАЊЕ ДОМАЋЕГ ДРУШТВЕНОГ БРУТО ПРОИЗВОДА 
 
Обзиром да се подаци за БДП (бруто друштвени производ) у оквиру 

званичне статистике Републике Србије, воде само на нивоу Републике у целини, 
основни економски индикатори на нивоу округа и општина су друштвени производ 
и народни доходак. Иако је, са становишта ефикасне економске анализе, 
друштвени производ адекватнији индикатор јер представља најзначајнији 
показатељ који одражава привредна кретања општине у односу на кретања на 
нивоу Републике, Покрајине и Округа је кретање нивоа народног дохотка по 
становнику у односу на ниво Републике Србије (вредност РС = 100). 

Анализа структуре народног дохотка истиче два кретања: високо учешће 
примарног сектора, и то пре свега пољопривредне производње и низак степен 
дисперзије народног дохотка по гранама. 

Са упоредном анализом поменута кретања се јасније уочавају и указују на 
нужност јачања прерађивачког, тј. секундарног сектора, нарочито у делу прераде 
пољопривредних производа. Поред тога, и развијање терцијалног сектора локалне 
привреде представља приоритет у дефинисању развојних праваца. 
 Бруто национални доходак у Републици Србији 2008. године износио је 
2.648.026,5 у мил. РСД, а нето 2.233.765,9 РСД (извор: Статистички годишњак 
Србије 2010). Подацима о националном доходку по општинама не располаже се. 
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Кретање економије Пландишта од 2010. године било је једнако као и остатку 
Србије. Наметнуте економске санкције праћене ратом и масовним миграцијама 
значајно су утицале на економију општине. Нестала су бројна мала и средња 
државна предузећа из различитих сектора: текстилна,  пољопривредна и друга 
предузећа која су захтевала велики број запослених. Њихов нестанак резултирао 
је растом стопе незапослености. 

Према подацима републичког Завода за статистику у Пландишту је 
регистровано 275 правних лица. Посматрајући секторски најзаступљенија је 
пољопривреда и прерађивачка индустрија. Број предузећа које је предало 
годишњи финансијски обрачун пореској служби уствари је бољи показатељ нивоа 
пословних активности општине. 
 У општини Пландиште предузећа се према величини деле на средња и 
мала. Има их укупно 77. 
 Укупан број запослених 2007. године је био 2.617, а 2008. године износио је 
2.342.  од чега је у предузећима запослено 1952.  Године 2010. запослено је 1.963. 
Удео жена у укупном броју запослених је 40,9%. Лица која самостално обављају 
делатност 16,7%.  
 

Делатност Број  запослених 

Пољопривреда 533 

Производња пластичних производа 239 

Здравство 89 

Прерађивачка 104 

Комунална 118 

Грађевинарство 12 

Текстилна 127 

Трговина 170 

Постављање електричне инсталација 20 

Сакупљање секундарних сировина 3 

Обрада метала 3 

Здравство (ветерина) 7 

Образовање (ауто школа) 2 

Агенције (омладинска задруга) 6 

Јавни сектор 296 

Образовање  193 

Услужне делатности 31 

Угоститељство 10 

УКУПНО 1963 
Табела број 6. Број запослелних по делатностима 

 
Општина Пландиште спада у изразито недовољно развијене општине у 

Републици Србији (Уредба Влада РС). Пољопривреда и текстилна индустрија су 
биле носиоци развоја ове општина. Данас у овим гранама број запослених је 
преопловљен, а по правилу плате су на најнижем нивоу. Крајем 2011. године АД 
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«Бантпласт» престало је са радом, односно запослени потражују своје плате од 
априла.  

 
2.3 ПРОБЛЕМИ 

 
* недовољан број адекватно образованих и квалификованих људи међу 

локалном популацијом; 
* све старије становништво и одлазак младих у развијеније општине 
* неповољна структура привреде  
* недовољно инвестиција 
Док је сасвим сигурно да ће подршка постојећим послодавцима бити 

критична компонента пландиштанске Стратегије општинског развоја, тренутна 
нестабилност на глобалном нивоу указује на то да је за општину подједнако важно 
да се локална економија разграна а и да осигура подршку сектора за 
запошљавање, у циљу дугорочног одрживог раста Мала и средња предузећа и 
предузетништво. 

У земљама Европске уније, МСП и микро предузећа представљају 99% 
привреде и у великој мери доприносе привредном развоју. Из табеле број 1 види 
се да то у Пландишту није случај, обзиром да већина малих предузећа послује у 
области трговине (продавнице) и традиционалних услужних делатности. 

Досадашња релативно кратка историја предузетништва и развоја локалних 
предузећа у Србији у већем обиму, показује да је овај сектор вредан пажње, али је 
недовољни развијен. Искуство у оквирима ЕУ сугерише да држава (уз подршку 
регионализацији) може да допринесе повећању броја новоотворених предузећа и 
њиховој дугорочној одрживости. Деловањем на локалном нивоу, локална управа 
може да пружа подршку и промовише успостављање мреже сарадње између 
малих, средњих и микро предузећа и предузетника. 

Пландиште има знатан потенцијал за развој нових предузећа. ,,SWОТ’’ 
анализа и анализа заинтересованих страна указују на то да могућности постоје у 
многим областима, укључујући туризам, малопродају, електронску трговину, 
прехрамбену и пољопривредну индустрију, експлоатацију геотермалних вода и 
екстремне спортове.  
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2.4. НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
 

 
Графикон број 1.  

 
 

Број незапослених од 2008 до 2011 (на нивоу новембра) 

Година-месец Број незапослених 

Новембар 2008 1309 

Новембар 2009 1394 

Новембар 2010 1513 

Новембар 2011 1395 

 
Табела број 7. Број незапослених лица на нивоу новембра 

 
Ако посматрамо број незапослених лицa у новембру 2010 и у новембру 

2011. године у општини Пландиште број је смањен за 140 лица која траже посао у 
процентима за 9,12%. Удео жена у 2010. години у истом извештајном периоду 
износио је 704 у процентима 46,86%,  у новембру ове године  624 у процентима 
44,73%. Број незапослених жена смањен је за 80 у процентима за 11,36 %.  

На број смањивања незапослених утицале су, поред објективног 
смањивања броја становника, мере државне, покрајинске и локалне власти. 

Статистички показатељи активности локалног тржишта рада у општини 
Пландиште показују тенденцију присутну низ година која је својствена и другим 
деловима земље у мањој или већој мери као што су: 

- неусаглашеност понуде и потражње радне снаге; 
- велико учешће дугорочно незапослених; 
- неповољна квалификациона структура незапослених; 
- висока стопа незапослености младих; 
- велико учешће жена у укупној незапослености; 
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- велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама 
(особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и др.). 

Уочени трендови на нивоу Филијале пресликавају се и на вршачко тржиште 
рада – опада проценат учешћа ризичних категорија незапсолених лица (жена, 
младих, лица без квалификација) осим у категорији дугорочно незапослених лица 
и поред чињенице да се број регистрованих лица у овим категоријама у 
апсолутном броју повећава. 
 

2.5. МРЕЖА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 

Постојећа заступљеност јавних служби у насељеним местима општине 
Пландиште је  приказана у следећој табели: 
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I Социјална заштита               
1.Центар за социјални рад            +   
2.Дом за душевно оболела лица             +  
II Образовање               
3. Дечија предшколска установа  + + +  +   +  + + + + 
4. Подручна основна школа од I-IV разреда    +  + +    +  +  
5. Основна школа од I-VIII разреда  + +   +   +   +  + 
III Здравствена заштита               
6. Амбуланта, мобилна здравствена служба + + + + + + +  + + +  + + 
7. Дом здравља            +   
9. Дом здравља- апотека   +   +      +  + 
IV Култура               
9.  Народна библиотека   +         +   
10. КОЦ "Вук Караџић"            +   
V Информат. делатност и комуникације               
11.Радио            +   
VI Физичка култура               
12. отворени уређени спортски терени     +      +   + 
13. уређени и опремљени спортски терени           +   + 
14. фискултурна сала   +   +      +  + 

 
Табела бр. 8  Постојећа мрежа јавних служби у општини Пландиште 
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2.5.1.  ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

  
  Мрежу установа предшколског васпитања и образовања у општини чине: 
 

1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО" Пландиште са 
издвојеним одељењима  у Великом Гају, Купинику, Барицама, 
Јерменовцима и Маргити са укупно 174 деце 

2. ОСНОВНА ШКОЛА ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'' ВЕЛИКА ГРЕДА са 
издвојеним одељењима у Милетићеву  са укупно 37 деце. 

3. ОСНОВНА ШКОЛА ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'', ХАЈДУЧИЦА са 
издвојеним одељењем у Старом Лецу са укупно 29 деце. 

 
Само у Пландишту услуге се пружају за децу узраста од 1 до 6,5 година, а у 

осталим насељима за децу узраста од 3 до 6,5 година. Објекат у Пландишту је 
саграђен 1982. године, са свим потребним садржајима, потпуно комунално 
опремљен и у доста је добром стању. Потребно је на објекту у Пландишту 
заменити дотрајалу столарију и олуке. Просторије подручних одељеља се налазе 
у оквиру зграда основних школа, те је у оквиру реконструкције школа неопходно 
извршити и адаптацију и санацију простора намењених за дечије вртиће. 

На територији Општине постоје три основне школе и то у Пландишту, 
Великој Греди и Хајдучици. 

Основна школа "Доситеј Обрадовић" Пландиште има укупно 630 
ученика. Настава ове школе се одвија и у подручним одељењима у Маргити, 
Јерменовцима и Барицама у осмогодишњем трајању и у Великом Гају и Купинику у 
четворогодишњем трајању. Објекат школе у Пландишту је у доста добром стању. 
Зграда је саграђена 1976. године, са свим пратећим садржајима (фискултурна 
сала и отворени терени за мале спортове), те се исти поред потреба школе 
користе и за активности спортских друштава. Објекти подручних одељења су у 
доста лошем стању, па је неопходна њихова адаптација и реконструкција.  

Основна школа "Јован Стерија Поповић" Велика Греда има укупно 149 
ученика.. Настава ове школе се одвија и у подручним одељењима у Милетићеву, а 
ученици из Марковићева и Банатског Соколца путују у Велику Греду 

Основна школа "Јован Јовановић Змај" Хајдучица има укупно 118 
ученика. Настава ове школе одвија се и подручном одељењу у Старом Лецу у 
четворогодишњем трајању, а ученици из Дужина путују у матичну школу.  

У оквиру две основне школе у Великој Греди и Хајдучици обавља се 
предшколско васпитање и образовање са укупно са 2 подручна одељења. 

 
2.5.2.  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 
Центар за социјални рад Пландиште, са укупно 6 запослених, смештен је у 

делу зграде Скупштине општине Пландиште. Центар обавља послове породично 
правне и материјалне заштите социјално угрожених категорија становништва. 
Тренутно  материјалну заштиту ужива 300 породица, односно око 900 корисника. 
Простор, укупне површине 45 m2, у коме је смештен центар, не задовољава 
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основне услове за обављање делатности.У оквиру Центра за социјални рад 
формирана је служба „помоћи у кући“ са 10 геронто домаћица и  80 корисника 

Друга установа која обавља делатност у оквиру социјалне заштите је Дом за 
смештај душевно оболелих лица "1. октобар" Стари Лец, који пружа услуге 
корисницима са специјалним потребама. Установа има укупно  560 корисника, о 
којима се стара 161 запослен. Дом је смештен на простору од око 5,4 ha, у 
објектима површине око 7200 m2. Недавно је, уз помоћ стране донације, завршена 
изградња новог павиљона за смештај лица, површине преко 1000 m2. И даље се 
намеће потреба за проширењем капацитета, адаптацијом и санацијом постојећеих 
и стварањем других неопходних услова за квалитетно обављање делатности за 
које су основани. 

У оквиру ове установе донаторским средствима изграђено је прихватилиште 
за одрасла и стара лица капацитета 20  

Анализом текуће ситуације у области социjалне заштите на територији 
општине Пландиште издвојени су следећи стратешки приоритети: 

 стара лица 

 особе са инвалидитетом 

 деца и омладина  

 избегла и интерно расељена лица 

 ромска популација 

 повратници по основу споразума о реадмисији 
 

2.5.3.   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
Дом здравља "1. октобар" Пландиште пружа здравствену заштиту на целој 

територији   општине, као једина здравствена установа, са амбулантама у свим 
насељеним местима, са укупно 68 запослена радника. Поред пружања 
здравствених услуга, Дом здравља је организовао и апотекарску службу у четири 
насељена места. У здравственој станици у Пландишту пружају се услуге опште 
праксе и специјалистичке услуге зубне службе, педијатрије, гинекологије, 
лабораторије и интерне медицине.  

Објекат здравствене станице у Пландишту је саграђен 1980. године и у 
доста је добром стању. Амбуланте у Великој Греди, Хајдучици, Милетићеву и 
Старом Лецу су комплетно адаптиране и у потпуности задовољавају потребе 
здравствене службе. Амбуланте у Маргити, Великом Гају, Купинику и Барицама су 
делимично адаптиране, те је неопходно наставити са радовима на њима како би 
се у потпуности привеле намени. Амбуланте у Дужинама, Марковићеву, 
Јерменовцима и Банатском Соколцу нису адаптиране и у њима се отежано пружају 
здравствене услуге. 

 
2.5.4.  КУЛТУРА 

 
На подручју Општине из области културе задњих година је учињен велики 

напредак пре свега кроз оснивање Народне библиотеке и Културног центра "Вук 
Караџић" Пландиште. 



25 

 

Народна библиотека је смештена у згради месне заједнице Пландиште у 
простору површине око 70 m2. Библиотечки фонд износи око 16 000 књига. У 
оквиру наведеног простора смештени су још читаоница и простор за запослене. 
Како је у плану да се фонд књига повећа, формира дечије одељење библиотеке, 
изложбени простор и завичајни фонд неминовно се намеће питање обезбеђења 
другог одговарајућег простора. Поред матичне библиотеке отворено је и одељење 
у Великој Греди, у склопу дома културе где има око 1300 књига. Књиге користи 
близу 1600 читалаца. 

Културни центар "Вук Караџић" Пландиште већи део својих активности је 
усмерио на организовање културних садржаја у самом насељу Пландиште, 
приређивањем филмских и позоришних представа, концерата и забаве за младе. 
Ове активности се одвијају у простору биоскопске сале и дискотеке. Поред овога, 
значајне активности се одвијају у оквиру културно уметничких друштава у 
Пландишту, Великој Греди, Маргити, Хајдучици и Јерменовцима. У току је 
изградња гардеробе средствима Националног инвестиционог плана.  Потребно је 
застарелу опрему репарирати, односно заменити и постојећу расвету такође 
заменити. 

Три насеља на територији Општине немају изграђене домове културе и то 
Дужине, Велики Гај и Стари Лец. Домови културе у Хајдучици, Великој Греди, 
Маргити, Јерменовцима, Купинику, Барицама, Марковићеву и Банатском Соколцу  
су адаптирани и реконструисани донаторским и средствима локалне самоуправе. 

Веће културне манифестације у општини су: Рок фестивал у Банатском 
Соколцу који посети преко 10000 љубитеља музике, Међународна туристичко 
спортска манифестација "Дани Рибара Јаношик - Јерменовци", Фестивал крајишке 
песме и  Пролећни мултимедијални салон.  

Културна баштина општине је богата са 5 двораца који су споменици 
културе и 2 објекта у Пландишту који имају предходну заштиту изграђени крајем 
XIX и почетком XX века. Поред тога на овом малом простору налазе се 3 природна 
споменика културе и то 2 значајна природна добра (стари парк у Великом Гају и 
парк дворца Јагодић) и 1 природно добро од великог значаја парк дворца у 
Хајдучици. 
 

2.5.5.   ФИЗИЧКА КУЛТУРА И СПОРТ 
 
Спортске активности на територији Општине се одвијају у оквиру 21 

спортског клуба, од чега је 11 фудбалских, два кошаркашка, један карате, један 
одбојкашки, један шаховски, један стерљачким клуб, један спортско-
мотоциклистички клуб и пет удружења спортских риболоваца, док у  Марковићеву 
и Великој Греди  фудбалски клубови формално постоје али се не такмиче. У 
оквиру ових клубова регистровано је укупно око 700 спортиста. Запажене 
резултате, на такмичењима, како у земљи тако и у иностранству, постижу чланови 
карате клуба. У општини ради 27 тренера и то 20 фудбалских, 4 кошаркашка, 2 
одбојкашка и 1 карате тренер. 

Сва насеља (осим Марковићева и Лаудоновца) имају отворене уређене 
терене за фудбал. Већи део ових терена није адекватно опремљен пратећим 
садржајима, или су у лошем стању, недостају комунална инфраструктура и 
приступне саобраћајнице. Већи део активности малих спортова одвија се у оквиру 
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фискултурних сала основних школа у Пландишту, Великој Греди, Јерменовцима  и 
Хајдучици.  У даљем периоду неопходно је учинити значајне напоре на развоју 
спортског аматеризма и рекреативног спорта, као и обезбеђење материјалних 
услова за реконструкцију и адаптацију постојећих спортских објеката на подручју 
општине.  

 
2.6. ОПШТИНСКА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

 
2.6.1. Друштвено комунално јавно предузеће „Полет“ Пландиште (дистрибуција 
гаса, сакупљањем отпада и дистрибуција воде) 
 
 

2.7.ОПШТИНСКИ ОРГАНИ 
 

2.7.1. Скупштина општине Пландиште има 23 одборника следеће структуре: 
Демократска странка     8 одборника 
УРС Група грађана „Ми можемо ми хоћемо“ 7 одборника,  
Социјалистичка партија Србије   3 одборника 
Лига социјалдемократа Војводине   2 одборника 
Српска напредна странка    2 одборника 
Либерално демократска партија   1 одборник 
 
2.7.2.Извршни органи 
Општинско веће општине Пландиште  (9 чланова) 
Председник општине 
Општинска управа (запослено 44) има 6 организационих јединица: 
Одсеке за буџет и финансије 
Одсек за општу управу 
Одсек за урбанизам и планирање 
Служба за пољопривреду 
Служба за друштвене делатности и повереничке послове (Повереник за избеглице 
и  Канцеларија за младе) 
Служба за скупштинске послове  
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ПОГЛАВЉЕ 3. 
 
3.1. ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И 
ПОВРАТНИЦИМА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ 
ПЛАНДИШТЕ 
 
 

На почетку ратних сукоба, у периоду од 1991. до 1995. у општини 
Пландиште примљено је, евидентирано и збринуто 2.250 избеглица. 

Тај број се мењао, углавном смањивао. Према званичним подацима у 
општини Пландиште  тренутно има 389 избеглица и 2 ИРЛ. 
 По подацима из Пописа спроведеног 2005. године на територији општине 
Пландиште  пописано је 392 избеглице од чега је статус потврђен за 240. 
 
Ред. 
број 

Година Број 
Деца до 

18 
Самохрани 

ИРЛ и 
Роми 

Старије 
од 65 

Повратници 

1. 2005 240 26 / /   

2. 2006 218 24 / /   

3. 2007 172 22 / /   

4. 2008 109 19 / 3 2  

5. 2012 389 16 5 2 110 3 
 

Табела бр. 9  Подаци о избеглицама, ИРЛ и повратницима у општини Пландиште 

 
 У Дому за душевно оболела лица "1. октобар" Стари Лец по званичној 
евиденцији смештено је 19 избеглих лица који су у међувремену постали 
држављани Републике Србије. 
 У општини Пландиште не постоје колективни центри. У Хајдучици на имању 
АД "Хајдучица" у пословним просторијама предузећа смештено је 6 породица у 
непризнатом колективном центру.  
 У циљу трајне интеграције избеглица и ИРЛ током 1997 и 1998. године 
захваљујући Комесаријату за избеглице и УНХЦР-а, саграђена су два избегличка 
насеља и  то у Милетићеву  са 16 стамбених јединица и у Великом Гају са 12 
стамбених јединица, делимично путем самоизградње. Све породице су се 
пријавиле за откуп ових стамбених јединица. 
 Током 2007. и 2008. године у оквиру општинског пројекта "Становање уз 
подршку" откупљена су два сеоска објекта за 2 избегличке породице 1 породици је 
реновирана кућа 1 породица је самоизградњом решила статус становања. Црвени 
крст Пландиште и Шведска хуманитарна организација "Индивидуална помоћ" 
обезбедили су 4 куће са окућницама  и пластеницима ко и са механизацијом у 
Милетићеву  за 4 избегличке породице.  
  Од 2009. до 2012. године подељено је 19 доходовних пакета у оквиру 
програма „Помоћ за економско оснаживање и осамостаљивање избегличких 
породица“ средствима Владе Републике Србије, купљено је 7 кућа са окућницама  
у оквиру програма „Помоћ Комесаријату за избеглице Републике Србије намењена 
избеглицама кроз пружање подршке ЛАП“ средствима УНХЦР и 11 грађевинских 
пакета у оквиру програма „Програм коришћења средстава за решавање стамбених 
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потреба и друге програме интеграције избеглица у 2011“ средствима Владе 
Републике Србије.   
 

3.2. АКТУЕЛНО СТАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И 
АНАЛИЗА ПОТРЕБА 

Сиромаштво избеглица и интерно расељених лица је вишеструко по својој 
природи и састоји се и од материјалног сиромаштва и различитих облика људског 
сиромаштва- проблеми у приступу основним људским правима( као што су 
својина, документа, слобода кретања ) и услугама ( приступ здравственој заштити, 
социјалној помоћи и, образовању итд..), разним правним проблемима и 
психосоцијалним проблемима услед друштвеног искључења, маргинализације и 
дискриминације.Ако говоримо о материјалном сиромаштву, истраживања показују 
да је сиромаштво у наведеној категорији дупло веће него у укупној популацији и 
ИРЛ је испод линије сиромаштва опште популације. Нагли прекид ( промена) 
социјалног, економског и културног контекста у ком живе ставио их је у позицију 
ускраћености свих врста ресурса: прихода, имовине, друштвених мрежа 
емотивне сигурности. Они се осећају као људи који нигде не припадају. Одлазак у 
треће земље, као један од начина све је мање доступан, а за ИРЛ потпуно 
недоступан.  
 

3.3. АНАЛИЗА И ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА  

Имајући у виду лошу демографску ситуацију, смањење броја становништва 
и општу депопулацију, овај план представља део локалних напора усмерених ка 
поправљању овакве неповољне ситуације, активностима које су усмерене на 
стамбена решења, нарочито откуп домаћинстава с окућницом,расположиве 
ресурсе и текуће проблеме Савет је издвојио као приоритетне, следеће групе 
проблема: економски статус, правни статус и социјални статус.  
  

3.3.1. ЕКОНОМСКИ СТАТУС  

У периоду транзиције после завршених ратова и изолације у земљи где су 
економски услови веома неповољни и где је и општа популација материјално 
угрожена, избегла лица ,ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисјиј су посебно 
рањива популација, (немогућност запошљавања, лоши услови становања, нижи 
ниво образовања). Савет је дошао до сазнања да су запошљавање и 
обезбеђивање основних услова за становање најважнији проблеми циљне 
популације, те смо у Локалном акционом плану економски статус поделили у две 
подцелине: становање и запошљавање. За решавање наведених проблема 
потребан је напор шире заједнице, државе и донатора из иностранства, како би се 
проблем што брже и ефикасније решио.  

3.3.1.1. Проблеме становања  групишемо у 2 подгрупе: 

3.3.1.1.1. Стамбено необезбеђени грађани 
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3.3.1.1.2.  Стамбено обезбеђени грађани у неадекватним условима 

 

3.3.1.2. Највећи проблем избеглих, ИРЛ и повратника по основу споразума о 
реадмисији  је незапосленост. Недовољно користе права која су стекли као 
грађани Србије и уопште слабо су информисани о својим правима. (недовољно 
користе услуге Центра за социјални рад, НЗС и општине). Очекује се повећање 
броја повратника по основу споразума о реадмисији коју су незапослени. 

3.3.1.2.1. Повећање броја запослених за 30 посто  кроз пројекте донатора, 
покрајинских и републичких органа власти (економско оснаживање за 40 
породица). 

3.3.1.2.2. Повећање степена информисаности о правима  

3.3.2. ПРАВНИ СТАТУС  

Проблеми правне природе су код избеглих и ИРЛ су бројни, почевши од 
непотпуне документације, немогућности за долазак до документације која се 
налази у земљи порекла, имовинских права, уништеној, усељеној имовини, 
немогућност повратка у земљу порекла. Преузимањем држављанства Србије, при 
чему решавањем правног статуса, социјални и материјални положај се битно не 
мења. Решавање ових сложених питања превазилазе ресурсе на локалном нивоу.  

3.3.3. СОЦИЈАЛНИ СТАТУС  

Нагли прекид социјалног, економског и културног контекста избеглих , ИРЛ и 
повратника по основу споразума о реадмисији ставио их је у позицију 
ускраћености свих врста ресурса: прихода, имовине, друштвених мрежа и 
емотивне сигурности. Они се осећају као људи који нигде не припадају. Потребна 
им је боља информисаност о правима из социјалне заштите, психо -социјална 
помоћ и свака друга врста помоћи, како би се осећали као грађани који припадају 
заједници у којој живе.  
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ПОГЛАВЉЕ 4. 

РАНГИРАЊЕ ПРИОРИТЕТА 

Прва активност на састанку Савета била је та што смо рангирали приоритет
е по важности,  хитности,  изводљивости,  надлежности   Резултат је био следећи : 
  

 
Табела бр. 10 Рангирање приоритета 

Као што се из табеле види највише су рангирани проблеми везани за: 

1. Економски статус 

2. Правни статус 

3. Социјални статус 

 

   

 

важност  хитност  изводљивост надлежност   проблеми  

5 5 2 2 Економски статус  

4 4 2 2 Правни статус  

4 4 3 4 Социјални статус   
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ПОГЛАВЉЕ 5 
 

Локалним акционим планом за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и 
повратника, дефинисан је општи циљ који је реално могуће остварити у периоду 
2012 – 2015 година, и то путем систематских и одрживих програма у општини 
Пландиште. Постављени циљ се базира на анализи стања, локалних ресурса и 
капацитета, као и на утврђеним потребама избеглих, ИРЛ и повратника у општини 
Пландиште, а у складу је с националним стратешким опредељењима. 

 
Општи циљ: Побољшање животног стандарда избеглица, ИРЛ и повратника 

решавањем стамбених питања, и економским оснаживањем и осамостаљивањем. 
 

Специфични циљеви: 
 
Специфичан циљ 1: у периоду 2012 – 2015 година, у складу са мерама 
популационе политике општине Пландиште стамбено ће се збринути најмање 10 
најугроженијих избегличких, ИРЛ и породица повратника откупом 10 кућа с 
окућницом; 
Специфичан циљ 2: у периоду 2012 – 2015 година, унапредити услове становања 
за најмање 40 породица избеглица, ИРЛ и повратника, обезбеђивањем средстава 
за грађевински материјал за завршетак започете градње стамбене јединице или 
адаптацију постојећих несуловних стамбених објеката; 
Специфичан циљ 3: у периоду 2012 – 2015 година економски оснажити најмање 
30 породица избеглица, ИРЛ и повратника кроз пројекте доходовних активности;  

 
За реализацију овог ЛАП потребно је 270.000 €. Општина може максимално 

да учествује са 5% учешћем локаног буџета. Осталих 95%  план је да се обезбеди 
из донаторских  средстава и других извора.     
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Специфични циљ 1: у периоду 2012 – 2015 година, у складу са мерама популационе политике , стамбено збринути најмање 10 најугроженијих избегличких, ИРЛ 

и породица повратника откупом 10 кућа с окућницом 

Активности 
Време  
од-до 

Очекивани резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

Буџет ЛС и / 
или остали 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

1.1. Идентификовање 
најугроженијих породица 

IV квартал 
2012.  год 

Идентификовано 
најмање 10 породица  

Број идентификованих 
породица 

Људски ресурси  Повереник Општинско веће, 
месне заједнице 

1.2. Идентификовање 
расположивих сеоских 
домаћинстава 

IV квартал 
2012. год 

Идентификовано 
најмање 10 слободних 
домаћинстава 

Број идентификовани 
сеоских домаћинстава 

Људски ресурси  Повереник Месне заједнице 

1.3. Прављење плана 
прикупљања средства за 
откуп сеоских домаћинстава 

I квартал 
2013. године 

Направљен план и 
отпочети контакти с 
донатором 

Број и заинтересованост 
донатора 

Људски ресурси 73.000 € Локална 
самоуправа 

Донатори, КИРС 

1.4.Формирање комисије за 
одабир породица 

I квартал 
2013. године 

Формирана комисија Решење 
Људски ресурси 

 
Локална 
самоуправа 

 

1.5.Одређивање 
критеријума за одабир I квартал 

2013. године 
Правилник о 
испуњавању услова 

Усвојен правилник 

Људски ресурси 

 
Општинска 
комисија 

КИРС 

1.6.Обезбеђена 
фианансијска средства за 
10 сеоских домаћинстава I, II квартал 

2013. године 

Обезбеђена средства за 
куповину најмање 10 
сеоских домаћинстава 

Износ обезбеђених 
средстава 

Људски ресурси 

 
Локална 
самоуправа 

Идентификовани 
донатор, КИРС 

1.7.Објављивање конкурса, 
јавни позив II квартал 

2013.  
Објављивање јавног 
позива – конкурса 

Расписан конкурс 

Људски ресурси 

 
Општинска 
комисија 

КИРС 

1.8.Избор породица 
II квартал 
2013.  

Разматрање пријава 
Изабрано најмање 10 
породица  

Људски ресурси  
Општинска 
комисија 

Донатор, КИРС 

1.9.Реализација куповине 
(купопродајни уговор) 

III квартал 
2013. године 

Купљено  10 сеоских 
домаћинстава за  10 
најугроженијих породица  

Број купљених кућа Људски ресурси  
Локална 
самоуправа 

Породице, КИРС, 
Донатор 

1.10.Усељавање породица 
III и  IV 
квартал 2013. 
године 

10 породица усељено у 
куће 

Број збринутих 
породица 

  
Општинска 
комисија, 
Повереник 

Породице, КИРС, 
Донатор 
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Специфични циљ 2: у периоду 2012 – 201. година, у складу са мерама популационе политике  унапредити услове становања за најмање 40 породица избеглица, 

ИРЛ и повратника, обезбеђивањем средстава за грађевински материјал за завршетак започете градње стамбене јединице или адаптацију постојећих несуловних 
стамбених објеката 

Активности 
Време  
од-до 

Очекивани резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

Буџет ЛС и / 
или остали 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

2.1.Идентификовати 
породице које имају потребе 
за подршком 

IV квартал 
2012. год 

Идентификоване 
породице које имају 
подршку за 
грађевинским 
материјалом 

Број идентификовани 
породица 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Повереник   Месне заједнице 

2.2.Обезбедити средства - 
подршку за програм 

I и II квартал 
2012. год 

Обезбеђење средства за 
подршку за најмање 50 
грантова у грађевинском 
материјалу 

Број породица за које је 
обезбеђена подршка 

Постојећи 
људски 
ресурси 

156.000 € Локална 
самоуправа 

КИРС Донатори 

2.3.Израда 
критеријума за одабир 
приоритетних породица 

III квартал 
2013. године 

Направљени 
критеријуми 

Квалитет критеријума Постојећи 
људски 
ресурси 

 Општинска 
комисија 

КИРС 

2.4.Одабир 
приоритених 
породица 

III квартал 
2012. године 

Одабрано најмање 40 
породица 

Број породица Постојећи 
људски 
ресурси 

 Општинска 
комисија 

КИРС 

2.5.Расподела и уградња 
грађевинског материјала 

IV квартал 
2012. године 

Подељена помоћ  Постојећи 
људски 
ресурси 

 Повереник, 
Општинска 
комисија 

КИРС 
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Специфични циљ 3: у периоду 2012 – 2015 година економски оснажити најмање 30 породица избеглица, ИРЛ и повратника кроз пројекте доходовних активности 

Активности 
Време  
од-до 

Очекивани резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

Буџет ЛС и / 
или остали 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

4.1. Презентовање програма 
непосредно и оглашавањем 
преко локалних медија 

јануар – март  
2013. 

Одржане најмање две 
презентације са најмање 
30 потенцијалних 
корисника. Оглашен 
програм преко лок. радија 
и ТВ у трајању од 7 дана 

 Број одржаних 
презентација, број 
учесника на 
презентацијама. Број и 
врста медијских 
оглашавања 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Повереник Национална служба за 
запошљавање 

4.2. Истраживање локалних 
потреба и потреба тржишта 

јануар – март  
2013. 

Идентификоване области 
за економско оснаживање   

Профилисана 
активност 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Канцеларија за 
ЛЕР 

Национална служба за 
запошљавање,  
Привредна комора, 
Удружења малих и 
средњих предузећа 

4.3. Идентификовање 
заинтересованих лица за 
програм економског 
оснаживања 

април 2013. Идентификована 
заинтересована лица за 
програм 

Број и обим 
заинтересованих особа 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Канцеларија за  
ЛЕР, Повереник 

Национална служба за 
запошљавање, 
Регионални центар за 
друштвено економски 
развој БАНАТ 

4.4. Израда критеријума за 
одабир корисника овог 
програма 

април 2013. Израђена анализа 
идентификованих потреба 
и формирани критеријуми 

Број анкетираних 
корисника 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Канцеларија за  
ЛЕР, Повереник 

Национална служба за 
запошљавање, 
Регионални центар за 
друштвено економски 
развој БАНАТ 

4.5. Расписивање конкурса 
за заинтересоване 
кориснике 

април – мај 
2013. 

Пријављени на конкурс Број пријављних Постојећи 
људски 
ресурси 

 Локални фонд за 
развој пољоприв- 
реде, малих и 
средњих предузећа 

Фонд за развој АПВ, 
Покрајински 
секретаријати, КИРС, 
Донатори 

4.6. Избор 35 породица које 
ће бити укључене у програм 
економског оснаживања 

јун 2013. Изабрано најмање 30 
породица које ће бити 
укључене у програм 
доходовних активности 

Број породица које 
испуњавају услове 
конкурса 

Постојећи 
људски 

ресурси 

 Канцеларија за  
ЛЕР, Повереник 

Национална служба за 
запошљавање 

4.7. Спровођење програма јул – 
децембар 
2013.  

Програм економског 
оснаживања спроведен за 
најмање 30 породица 

Број породица које су 
прошле кроз програм 

Постојећи 
људски 

ресурси 

41.000 € Канцеларија за  
ЛЕР, Повереник 

Национална служба за 
запошљавање 
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ПОГЛАВЉЕ 6 
 

РЕСУРСИ/БУЏЕТ 
 

Процењено је да ће за реализацију Локалног акционог плана 2012-2015 
бити укупно потребно 270.000 €.  

Детаљни годишњи буџет за 2014 и 2015 годину примене ЛАП биће 
урађен  на основу разрађених годишњих планова  за те године. 

Средства за реализацију овог ЛАП обебеђиваће се из различитих извора: 
из буџета локалне самоуправе, већим делом од донатора и из других извора.  

 
ПОГЛАВЉЕ 7 

 
АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ 

 
Аранжмани за примену ЛАП општине Пландиште обухватају локалне 

структуре и различите мере и поцедуре које ће осигурати његово успешно 
спровођење 

Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог 
усвајања, представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења  
као и корисници. 

Савет има следеће задатке: 
- у потпуности одговара за вођење целокупног процеса  примене ЛАП 
- именује локалне тимове/комисије  за управљање пројектима  који 

настану као резултат операционализације ЛАП 
- одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП 
- управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивањем успешности 

(евалуације ЛАП) 
Одржава контакте са јавношћу и носиоцима локaлне власти. 
Оперативну структуру за примену ЛАП чиниће институције, организације 

и тимови/комисије  формирани у циљу непосредне реализације плана и 
пројеката развијених на основу ЛАП.  
  

 
ПОГЛАВЉЕ 8 

 
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 

 
Мониторинг (системски процес прикупљања података) спроводиће се 

континуирано и дугорочно за период 2012-2015 као анализа података и 
доношење оцене успешности једном годишње Општинском већу општине 
Пландиште.  

Финална евалуација (анализа података и доношење оцене о успешности) 
обавиће се на крају 2015 године. 
 

Кључни индикатори: 
- Број нових услуга 
- Обухват избеглих, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији 

новим услугама и мерама 
- Структура корисника услуга и мера 
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- Ниво укључености различитих актера 
- Обим финансијских средстава  
- Структура финсијских средстава (буџет општине, буџети донатора и  
   други извори) 

 
Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет 

алата као што су евидентирање корисника, интервјуи са корисницима 
(упитници, анкете, разговори), извештавање, званичне евиденције... 
 

Одговорност: Савет за управљање миграцијама и трајна решења.  
 
 

 

ЛЕГЕНДА:  

ИРЛ – Интерно расељено/а лице/а  

 НСЗ – Национална служба за запошљавање  

ЦСР – Центар за социјални рад  

НВО – Невладина/е организација/е  

Савет - Савет за управљање миграцијама и трајна решења    

 


