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Порука Председника општине
Поштоване суграђанке и суграђани,
oсновни циљ Стратегије одрживог развоја oпштине
Пландиште је одрживи развој, заснован на знању и
иновативности, који ће обезбедити конкурентност
и боље економске резултате привреде у општини
Пландиште, привлачење капитала у локалну
привреду и предузетништво, подизање животног
стандарда становништва, као и стварање погодне
инфраструктуре и других услова који подстичу
привредни развој уз заштиту животне средине и
једнаке могућности и слободе за све грађанке и
грађане.
Препознавање развојних тежњи и могућности које обухвата овај стратешки документ
подразумева постојање јасне визије будућности локалне заједнице, односно општине
Пландиште, а тиме и мисију која подразумева нужност и обавезу свих чинилаца
привредног, јавног и политичког живота заједнице, ка њеном остварењу.
Процес израде и усвајања Стратегије одрживог развоја општине Пландиште 2014. до
2020. године, довео је до настајања значајних вредности:
 унапређења сарадње између различитих друштвених актера
 повећано је учешће грађана у процесу доношења стратешког документа
 стратешки документ је постао власништво целе локалне заједнице
Локални стратешки документ је настао уз помоћ РЦР „Банат“ из Зрењанина и
стручњака, активиста и волонтера, који су дали свој допринос изради овог документа.
Посебно истичем улогу Стратешког савета и радних тела, који су успешно водили цео
процес.
Овај стратешки документ је водич у развоју Општине. У њега су уграђени циљеви, мере
и конкретни пројекти чија реализација осигурава квалитетнији живот становника
општине Пландиште, посебно уз неговање вредности различитости.

У Пландишту, juna 2014. године
Милан Селаковић, председник општине Пландиште
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Преамбула
Општина Пландиште предузима значајне кораке у планирању сопственог развоја у складу
са постојећим законским оквирима и савременим европским и светским токовима. Данас
је суштински елемент у било којој земљи јачање локалних капацитета и развијање свeсти у
циљу локалног одрживог развоја.
Савремени свет се последњих деценија све више бави проблемима одрживог развоја, који
нису више само питање конкретних земаља, већ управо због своје све веће
међузависности, питање одрживости је наднационалног карактера. У складу са тиме,
потписана су и усвојена многобројна документа која пред конкретне земље постављају
шире циљеве. Полазећи од извештаја Римског клуба са почетка 70-их година 20. века,
преко Рио декларације и Агенде 211 из 1992. године, свет определио и своје развојне
циљеве дефинисао у Миленијумским циљевима развоја Уједињених Нација из 2000.
године.
Европска Унија је у последњих 20-ак година, прешла пут од потписивања и усвајања
бројних споразума, конвенција и стратегија, да би данас стигла до своје стратегије
одрживог развоја дефинисане у документу под називом Европа 2020, у којем се пред
земље чланице и оне које то намеравају да постану, поставља за циљ економски развој ЕУ
заснован на знању, уз очување животне средине, висок ниво запослености,
продуктивности и социјалне кохезије.
Многе земље су своје националне стратегије одрживог развоја већ ускладиле са
поменутим наднационалним стратегијама и циљевима. За Републику Србију национални
стратешки документ у овој области је Национална стратегија одрживог развоја,2 која
дефинише одрживи развој као циљно оријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан и
синергетски процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и
институционални) на свим нивоима. У Стратегији се потенцира израда модела који на
квалитетан начин задовољава друштвено-економске потребе и интересе грађана, а
истовремено уклања или знатно смањује утицаје који прете или штете здравој животној
средини и природним ресурсима.
У складу са процесима стратешког планирања, и Аутономна покрајина Војводина је,
нарочито од уласка у 21. век, започела са дефинисањем својих стратешких циљева, и то у
свом најзначајнијем стратешком документу Програм привредног развоја АП Војводине за
период 2004-2007, односно његовој Новелираној Ex-Post анализи привреде АП Војводине
из 2006. године. Поред тога, треба напоменути да се процес стратешког планирања
спровео и на нивоу Баната, а да је резултирао документом под називом Интегративни план
друштвено-економског развоја Банат 2005-2007. Реално је очекивати да ће се при напретку
у ЕУ интеграцијама, моћи јасније сагледати улоге региона и суб-региона у оквирима
конкретне државе, па ће самим тим и израда нових стратешких докумената бити
оправдана и утемељенија.

1

Једно од поглавља Агенде 21 о битним групацијама је и поглавље о улози локалних власти. Са свих
страна света, разна тела су наглашавала њихову улогу у конкретној примени "одрживости" на
локалном нивоу. Из овога је и произашла препорука дата у 28. поглављу – да локалне власти треба да се
консултују са становништвом у погледу осмишљавања стратегије за стварање Локалне Агенде 21.
2
www.odrzivi-razvoj.gov.rs
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И коначно, и општина Пландиште је више пута била укључена у процес планирања, па тако
и стратешког планирања. Резултати тих процеса су следећи документи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стратегија развоја општине Пландиште 2008-2013
Просторни план општине Пландиште од 2011. године
Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2011. годину
Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2013. годину
Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2014. годину
Локални акциони план за младе 2010-2014.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у општини Пландиште 2009-2013
8. Стратегија социјалне заштите општине Пландиште (из 2007. год.)
9. Зелена агенда општине Пландиште (из 2009. год.)
10. План управљања отпадом општине Пландиште за период 2010-2020. године
Истеком планског периода 2008-2013. стекли су се услови за израду нове и потпуније
стратегије одрживог развоја која ће у себи прецизирати стратешке циљеве и начине
њиховог остваривања и вредновања.
Сви претходно наведени документи представљају основ за израду Стратегије развоја
општине Пландиште 2014-2020. (у наставку: Стратегија), која је по својој суштини стратегија
одрживог локалног развоја. Изради Стратегије се приступило систематски и у партнерству
са Владом Аутономне покрајине Војводине, односно Секретаријатом за мeђурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, а који је пружио финансијску подршку и Регионалним
центром за друштвено-економски развој БАНАТ д.о.о., Зрењанин, који је обезбедио
техничку подршку у овом процесу стратешког планирања.
Да би се стекли и други неопходни предуслови за израду Стратегије, Општинско веће
општине Пландиште је донело Закључак (број: 016-7/2013-III од 28.08.2013. године) о
приступању изради Стратегије развоја општине Пландиште 2014-2020., при чему је
формиран и Тим за израду Стратегије.
На седници од 30.06.2014. год. Скупштина општине Пландиште је усвојила Стратегију, чиме
је она постала и њен званични документ.
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Тим за израду Стратегије

Израда Стретегије одрживог развоја
Ова Стратегија је резултат ТИМСКОГ рада запослених у општинској управи општине
Пландиште, представника јавних предузећа, приватног сектора, као и невладиних
организација и удружења грађана са територије Општине. Техничку подршку у припреми
стратешког документа пружио је стручни тим Регионалног центра за друштвено-економски
развој БАНАТ, д.о.о., Зрењанин.
А. Тим за израду Стратегије (општина Пландиште)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раде Сурла, координатор Стратегије
Милош Манојловић, координатор Радне групе за развој Инфраструктуре
Наташа Боројевић, координаторка Радне групе за заштиту животне средине
Олга Димитровски, чланица радне групе за развој друштвених делатности
Ленуца Богдановић, чланица радне групе за заштиту животне средине
Никола Познић, члан радне групе за заштиту животне средине
Горица Стефановић, чланица радне групе за развој инфраструктуре
Бранка Пантић, чланица радне групе за развој инфраструктуре
Марко Драгосављевић, члан радне групе за развој инфраструктуре

Б. Приватни сектор и установе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Зоран Брдар, координатор Радне групе за економски развој
Биљана Јуначков, координаторка Радне групе за развој друштвених делатности
Миле Стефановски, члан радне групе за економски развој
Милорад Мајкић, члан радне групе за економски развој
Душан Стоилковски, члан радне групе за економски развој
Сава Савков, члан радне групе за економски развој
Милан Росић, члан радне групе за економски развој
Мирослав Петровић, члан радне групе за развој друштвених делатности
Ђурђевка Тафра, чланица радне групе за развој друштвених делатности
Мирјана Танасковић, чланица радне групе за развој друштвених делатности
Сава Дивљаков, члан радне групе за развој друштвених делатности
Бојана Јовановић, чланица радне групе за развој друштвених делатности

Ц. НВО сектор и удружења грађана
1. Центар за развој Општине
2. Црвени крст
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Методологија израде
Методологија за израду Стратегије развоја општине Пландиште 2014-2020. је настала
разрадом методологије на програму Еxchange 2, подржаном од стране Европске уније Заједничка подршка локалним самоуправама у циљу методолошке стандардизације
процеса стратешког планирања за потребе Сталне конференције градова и општина и
локалних самоуправа у Србији, као и са елементима Методологије израде стратешког
плана локалног економског развоја АП Војводине.
Стратегија развоја општине Пландиште (у даљем тексту Стратегија) је општи стратешки
план локалног одрживог развоја који даје смернице и дефинише активности за будући
одрживи развој општине Пландиште. Временски оквир за имплементацију Стратегије је
2014 - 2020. год., односно 7 година. Иако је ово прилично дугачак плански период, у којем
је тешко предвидети и испланирати све релевантне активности и пројекте, пројектни тим
се определио за овај период јер је значајан број пројеката у идејној фази, а поред њих има
и значајан број пројеката који се реализују на годишњем нивоу. На овај начин оставља се
простор за евентуално будуће ажурирање Стратегије, у складу са променама у окружењу,
као и за допуну Акционог плана стратегије са пројектима који би се реализовали у другом
делу планског периода, односно до 2020. год.
Ова Стратегија се, у својој бити, односи на одрживи развој живота, рада и функционисања
локалне заједнице у општини Пландиште. Одрживост подразумева коришћење природних
ресурса у мери која дозвољава да се ти ресурси природно обнове, односно да се не
наруши њихов квалитет за будуће генерације.
Стратегија се дефинише, усваја и реализује на општинском нивоу. У неким циљевима,
програмима и активностима, Стратегија подразумева регионални и/или национални
приступ решавању одређених проблема, али се у наведеним циљевима и активностима
подразумева већ обострано изражен интерес суседних локалних самоуправа, Аутономне
покрајине Војводине, као и Републике Србије.
У читавом процесу планирања примењиван је партиципативни приступ, у којем су локални
актери, а пре свега представници општине Пландиште, представници приватног и
невладиног сектора, узели активно учешће, дајући драгоцене смернице за овај стратешки
документ. Процес имплементације подразумева исти приступ, односно подразумева
директну укљученост свих заинтересованих страна током трајања целокупног процеса.
У том контексту је на почетку процеса израде Стратегије, Општинско веће је донело
решење о именовању Стратешког савета за израду Стартегије број 02-119/2013-III,од
15.11.2013. год., као и одговарајућа решења о именовању радних група (број 02-120/2013III, 02-121/2013-III, 02-122/2013-III и 02-123/2013-III). Радне групе су формиране по
претходно одређеним приоритетима:
 РГ 1:
Економски развој
 РГ 2:
Развој друштвених делатности
 РГ 3:
Заштита животне средине
 РГ 4:
Развој инфраструктуре
Тако је на самом почетку сазвана партнерска скупштина на коју су позване све стране
заинтересоване за процес израде Стратегије. На партнерској скупштини су представљени
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чланови радних група, као и Методологија процеса стратешког планирања. Сви
заинтересовани, ван формалних решења о именовањима су позвани да дају свој допринос
у изради Стартегије.
Радне групе су описале и анализирале тренутно стање (SWOT), а потом су дефинисале
визију, опште и посебне циљеве у оквиру приоритета. На основу дефинисаних циљева
урађен је акциони план који треба да доведе до испуњења постављених циљева. Радне
групе су у просеку имале по 5 састанака, међутим чланови радних група су имали и низ
интерних састанака, као и састанака са корисницима директно заинтересованим за процес
израде и имплементације Стратегије.
Резултат рада радних група је перманентно праћен и потврђиван од стране Савет за
стратешки развој Општине, који је формиран са посебном наменом да прати како израду,
тако и будућу реализацију Стратегије.
Стратешки документ у себи садржи следећа поглавља:
1. Опште инфомације о Општини
2. Индикатори постојећег стања
3. Анализа постојећег стања и SWОТ анализа
4. Интегрална анализа
5. Дефинисање стратегије (визија, приоритети, општи и посебни циљеви)
6. Акциони план
7. Имплементација Стратегије
8. Мониторинг и евалуација
Ниво имплементације Стартегије ће се перманентно пратити путем годишњег циклуса
евалуације. Годишњи циклус праћења и евалуације на овај начин ће омогућити
перманентно ажурирање визије, приоритета, циљева и активности, док ће се за оцену
успешности користити селектовани индикатори.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
1.1. Административни и географски положај
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, општине Алибунар
на западу и општине Вршац на југу.
Подручје Општине у односу на важније
комуникације има релативно повољан
положај. Кроз Општину пролази железничка
пруга на линији Зрењанин-ПландиштеВршац-Бела Црква и државни пут првог реда,
на релацији Зрењанин-Сечањ-ПландиштеВршац.
И поред могућности за одвијање сва три вида саобраћаја (друмски, железнички и водни)
основни инфраструктурни проблем је неискоришћеност геостратегијског положаја општине
Пландиште, односно инфраструктурна изолованост и неповезаност општине и Републике
са суседном државом.
Удаљеност општине Пландиште од неких значајнијих центара је следећа:





Нови Сад:
Београд:
Вршац:
Темишвар (Румунија):

122 km
85 km
21 km
95 km

Табела 1: Општи подаци о Општини у поређењу са вишим територијалним јединицама
Територијална
јединица

Општина Пландиште

Површина
2
(km )

Пољопривредна
Број
Катастарских
површина
насеља
општина
(%)

Регистрованих
месних
заједница

Становништво
(на дан
30.06.2012.)
на 1
укупно
2
km

383

89,9

14

13

13

11.165

29

Удео у односу на Округ

9,02%

89,5

14,89%

13,13%

12,62%

3,83%

63

Удео у односу на АПВ

1,77%

82,4

2,30%

2,91%

2,38%

0,58%

89

Удео у односу на РС

0,43%

65,6

0,23%

0,22%

0,29%

0,16%

81

Извор: РЗС, 2013.
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1.2.

Кратак историјат Општине

Територија општине Пландиште је била насељена још у палеолиту, затим неолиту,
бронзаном и гвозденом добу, о чему сведоче пронађени материјални трагови. Банат је под
Римљанима био 150 година, а у периоду Велике сеобе народа, овде су се смењивали
Словени, Авари, Гепиди... О тим насељима нема писаних извора.
Најстарије насеље на територији општине Пландиште је Стари Лец, које се први пут
помиње у писаним изворима 1333. год., под именом Лећ. До турске владавине помиње се
још седам насеља, међу којима су: Велики Гај 1359. год., Биосег 1375. год. (данашњи
Банатски Соколац), Балад 1385. год. (данашњи Купиник) и Herchekios 1405. год. (данашња
Хајдучица), док остала три насеља (Трњан, Шаркац и Берч) више не постоје. Низом војних
похода, до средине XVI века, Турци су освојили и наше крајеве и прикључили их
Отоманској царевини. За време турске владавине на овом простору су постојала само два
насеља и то Велики Гај и Балад (Купиник), док је осталих шест било уништено.
Број Срба у Војводини почео је да расте после сеобе под Арсенијем III Чарнојевићем 1690.
год., када је из Србије на север кренуло 40.000 породица. Турци су протерани из Баната
1717. год., након чега је извршено пет колонизација. За време Марије Терезије насељавани
су Немци и Шпанци, а у XIX веку у ове крајеве долазе Мађари, Румуни и Словаци.
Крајем периода под Турцима настају 4 нова насеља: Морминта (данашње Пландиште),
Зелдеш (ово насеље је изгорело за време револуције 1848. год. и више не постоји, а
налазило се северно од Велике Греде), Сент Маргита (данашња Маргита) и Сент Јанош
(Барице).
По одласку Турака, након 1717. год., настаје период повољних друштвено- економских
услова. У XIX веку је формирано шест нових насеља: Ирмењихаза (данашњи Јерменовци),
Сечењифалва (Дужине), Ујфалва (Марковићево), Велика Греда, Рарош (Милетићево) и
Лаудонтања (Лаудоновац), а три стара су поново насељена: пољско добро Хајдучка Греда,
Стари Лец и Биосег (Банатски Соколац). Првобитни положај Хајдучице је често плављен, па
је 1842. год. насеље измештено нешто јужније, на место данашње Хајдучице. Услед
поплава и пожара нека насеља су (и више пута) нестајала и опет настајала, тако да су од
периода турске владавине континуирано насељени једино Велики Гај и Маргита.
После Првог светског рата, 1919. год. Војводина, дакле и Банат, улазе у састав Краљевине
СХС. Тада је извршено систематско насељавање ових крајева, а објекти колонизације били
су велики поседи у власништву земљишне аристократије страног и домаћег порекла. У
састав Краљевине, 1923. год. улазе Велики Гај и Марковићево (тада Крива Бара). На
подручју Општине настала су тада и три нова насеља на местима старих: Банатски Соколац
(на пустари Биосег), Милетићево (на пустари Рарош) и Купиник (тада Александров Гај на
месту Балата), насељавањем колониста из брдских крајева Лике, Кордуна, Баније, Босне и
Херцеговине и Црне Горе. У овом периоду промењено је шест имена насеља: Хајдучка
Греда постаје Хајдучица, Зичидорф - Мариолана, Сент Маргита - само Маргита,
Ирмењихаза - Јерменовци, Сечењифалва - Сеченово, а Ујфала постоје Крива Бара.
После Другог светског рата не настају нова насеља, само је опет дошло до промене неких
назива: Крива Бара постаје Марковићево, Сеченово - Дужине, Александров Гај - Купиник и
Сент Јанош - Барице. У то време извршено је још једно систематско насељавање овог
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простора, а основ колонизације су била напуштена немачка имања, на која су дошле
породице из Македоније, Словеније, Србије и Босне и Херцеговине.

1.3.

Општи подаци о становништву

Укупан број становника општине Пландиште, по попису из 2011. год. (прерачуната
вредност) износи 11.336, што је у односу на 2002. год. пад од 2.012 становника, односно
15,04%. У поређењу са просеком на нивоу АП Војводине (4,93%) и Републике Србије
(4,15%), овај пад је значајно већи и указује на веома озбиљну депопулацију Општине.
Табела 2: Основни подаци природног кретања становништва
Природни прираштај

Број становника

Територијална
јединица
1981.

1991.

2002.

(2012.)
2011.

апсолутно релативно
-155 -13,9 /оо

Општина Пландиште

16.138

14.581

13.377

11.365

Јужнобанатски Округ

340.189

328.428

313.937

294.043

-1.570

-5,4 /оо

АП Војводина

2.034.782

1.970.195

2.031.992

1.931.809

-9.538

-5,0 /оо

Република Србија

7.729.246

7.576.837

7.498.001

7.186.862

-35.143

-4,9 /оо

Извор: РЗС, Становништво-упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. и
Општине и региони у РС 2013.

Од укупног броја становника Општине Срби чине 51,76%, Мађари 11,29%, Македонци
9,19%, Румуни 6,92%, Словаци 5,43%, Роми 2,48%.
12

С обзиром на мултиетнички састав Општине, степен толеранције у општини Пландиште је
израженији него код неке хомогене средине. На овом простору припадници различитих
нација су већ вековима уназад научили да се може живети заједно.
Вишејезичност је заступљена у свим институцијама локалне самоуправе као и у школама и
предшколским установама. У службеној употреби су српски, мађарски, румунски, словачки
и македонски језик.
Просечна старост становника у општини Пландиште, према подацима за 2012. год. је нешто
виша у односу на републички ниво (44,92), али значајно виши у односу на АП Војводину
(41,83 година) и износи 42,4 година. Пратећи тај тренд и индекс старења становништва у
Општини је већи, и износи 156,88, у односу на Републику Србију (125,38) и нарочито АП
Војводину (119,64).
Табела 3: Просечна старост становништва Општине, према полу, и у односу на АПВ и РС и удео
становништва преко 65 година старости
Територијална јединица

Општина Пландиште

АП Војводина

Република Србија

Пол

Година

просек
М
Ж
просек
М
Ж
просек
М
Ж

2011.
44,7
43,4
46,1
41,8
40,2
43,3
42,2
40,9
43,6

Удео популације
преко 65 год.
2002.

Удео популације
преко 65 год.
2011.

20,28

19,73

15,51

16,39

16,54

17,40

Извор: РЗС

Очекивано трајање живота деце рођене 2010-2012. год. у општини Пландиште је у случају
мушке деце 68,97 година, а женске 76,24, што је у оба случаја мање него на нивоу АП
Војводине (мушка деца 71,15 а женска деца 76,64), док је ова разлика још већа на нивоу
Републике (мушка деца 72,22 а женска деца 77,29).

1.4.

Карактеристике локалне самоуправе

Седиште локалне самоуправе Пландиште налази се у Пландишту на адреси Војводе
Путника број 38.
На основу Правлника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској
управи општине Пландиште, из 2013. год., У Општинској управи се утврђује укупно 59
радних места, која су организована на начин представљен следећом шемом.
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Слика 1. Организациона шема општинске управе управе општине Пландиште

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

Табела 4: Буџет општине Пландиште у периоду 2006. до 2012. година
Година

Буџет
(РСД)

Број становника

Буџет per capita
(РСД)

2004.

78.540.000,00

12.909

6.084,13

2005.

80.724.052,00

12.682

6.365,25

2006.

149.859.000,00

12.446

12.040,74

2007.

183.516.000,00

12.185

15.060,81

2008.

233.900.000,00

11.907

19.643,91

2009.

268.866.000,00

11.685

23.009,50

2010.

222.156.000,00

11.495

19.326,32

2011.

251.240.000,00

11.365

22.106,47

2012.

370.090.000,00

11.165

33.147,33

2013.

445.648.500,00

Н.д.

Н.д.

Напомене:
 У колони буџет приказане су његове заокружене реализоване вредности
 Број становника је процењен, изузев за 2011. год. где је тај број прерачунат на бази Пописа
Извор: Општинска управа општине Пландиште

Одлуком о буџету за 2014. год. Општина је усвојила буџет у висини од 451.550.000,00 РСД.
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1.4.1. Комуникација Општине са окружењем
У својој комуникацији са окружењем, а пре свега са грађанима и потенцијалним
инвеститорима, општина Пландиште се поставила крајње транспарентно. У ту сврху,
израђена је званична Интернет презентација на адреси: http://plandiste-opstina.rs.
Презентација је порталског карактера и поред најсвежијих информација на насловној
страници, остали садржај је подељен у две велике групе: СТРАНЕ и ПОПУЛАРНО, а доступна
је и архива вести од јула 2010. год.
У групи СТРАНЕ, садржај је подељен на следеће категорије: Општи подаци, Историја,
Локална власт, Општинска управа, Стратешка документа, Јавне установе и предузећа,
Привреда, Туризам, Спорт и омладина, Партнери, Линкови и Сервис грађана.
У групи ПОПУЛАРНО, садржај је подељен на следеће категорије: Вести, Документи,
Одлуке, Решења, Избори 2012, Јавне набавке, Конкурси, Обрасци, Пројекти и Разно.
Од богатог садржаја доступног на овај модеран начин, свакако да треба издвојити барем
два, то:
1. Сервис грађана, где локална самоуправа истински тежи да буде на услузи својим
грађанима, у оквиру које се могу добити све информације о надлежностима и раду
општинске управе, за сваку конкретну услугу. Ова категорија је подељена на
следеће рубрике: Писарница, Посебни бирачки спискови, Грађанска стања, Матичне
кљиге, Овера документа, Радне књижице, Избегла и интерно расељена лица,
Финансијска подршка породици, Приватно предузетништво, Борачко-инвалидска
заштита, Заштита животне средине, Имовинско-правни послови, Урбанизам и
грађевинарство, Инспекција, Месне канцеларије, Ред вожње и Важни телефони. Ова
категорија, поред основних информација, садржи и потребну листу докумената,
обрасце, накнаде и све остало што је неопходно да грађанин попуни и приложи
како би се услуга што квалитетније пружила од стране локалне администрације.
2. Стратешка документа, у оквиру које се могу преузети сва важећа стратешка
документа које је локална самоуправа усвојила, а од којих се издвајају: Стратегија
развоја општине Пландиште 2008-2013, Локални акциони план за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу споразума о
реадмисији, Локални акциони план за младе, Зелена агенда Пландиште, Локални
акциони план за запошљавање општине Пландиште за 2014., Просторни план
општине Пландиште од 2011. године и други урбанистички планови, План
управљања отпадом.
Поред наведеног, портал тренутно садржи и 4 банера, који посетиоцима на сликовит начин
омогућавају директан линк ка траженој информацији, као што су: Службени лист општине
Пландиште, Билтен општине Пландиште, КЛЕР и Дворци.
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Слика 2. Home page званичне презентације општине Пландиште

1.4.2. Канцеларија за локални економски развој
Због све већег обима посла у области локалног економског развоја Општина је 2012. год.
формирала Канцеларију за локални економски развој (у наставку: КЛЕР), која је данас
формацијски распоређена у оквиру Одсека за привреду и финансије.
Послови КЛЕР-а су следећи:









Координација израде стратешких аката општине;
Припрема и имплементација пројеката;
Јачање капацитета;
Инфраструктурна адаптација земљишта;
Промоција општине;
Подршка МСП сектору;
Правна област;
Промоција могућности и предности улагања и инвестирања у програме развоја
општине;
16










Комуникација са потенцијалним инвеститорима, републичким и покрајинским
органима и институцијама надлежним за економски развој, НСЗ, Удружењима
предузетника;
Маркетинг;
Контакти и директна подршка локалној пословној заједници;
Подршка процесу стратешког планирања;
Подстицај финансирања;
Унапређење радне снаге, и
Припрема и надзор у реализацији пројеката од значаја за ЛЕР.
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2. ИНДИКАТОРИ
Да би се на што реалнији начин приказало постојеће стање одрживог развоја, неопходно је
познавање одређених индикатора. Пoред ових индикатора у Стратегији ће у Акционом
плану бити приказани и индикатори за сваки појединачни пројекат, којим ће се мерити
успешност реализације сваког пројекта понаособ. У крајњем исходу, сви пројектни
индикатори би требало да се одразе на побољшање одабраних макроиндикатора у овој
Стратегији.
Индикатори у суштини имају двоструку улогу, прво представљају нумерички опис тренутног
стања, у одређеној области, односно њеној подобласти, и друго, могу се користити као
мера постигнуте промене у локалној заједници, те на тај начин представљају нужан део
система мониторинга и евалуације.
Међутим, постоје одређени проблеми у вези са индикаторима, а који се пре свега, односе
на њихов неинтегрисан поглед на читаву заједницу (случај традиционалних индикатора),
односно на проблем недоступности и трошкова
обезбеђивања података (случај
индикатора одрживог развоја).
Узимајући све претходно наведено у обзир, Тим за израду Стратегије је дефинисао 30
индикатора који би требало да прикажу постојеће стање по питању одрживог развоја у
општини Пландиште, и путем којих ће се мерити успешност реализације Стратегије.3 У
питању су углавном традиционални индикатори, понајвише због своје доступности и
могућности поређења како на републичком, тако и на нижим нивоима (покрајински и
окружни). Ипак, треба напоменути да код поједних индикатора недостају подаци, јер се до
сада нису пратили (како на републичком, тако ни на локалном нивоу), али су ипак на листи
индикатора због свог значаја, нарочито у будућности.
У овом делу дат је списак индикатора које је одабрао Тим за израду Стратегије. То су:
1. Степен развијености
2. Просечна бруто зарада
3. Локацијски коефицијент запошљавања
4. Укупна активност и стопа запослености
5. Стопа незапослености
6. Пословни простор
7. Број регистрованих привредних друштва и предузетника
8. Кретање броја привредних друштава и предузетника
9. Број туриста у односу на број становника
10. Број ноћења туриста
11. Степен задужености општине
12. Фискални капацитет општине – Остварење изворних прихода (фискалних
облика) по глави становника
13. Густина насељености
14. Старосна структура становништва
15. Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом

3

Детаљан приказ свих индикатора дат је у посебном прилогу на крају овог документа.
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16. Број становника на један објекат друштвених, културних, рекреативних
активности
17. Број становника на једног лекара
18. Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву
19. Учешће правноснажно осуђених лица према месту извршења кривичног дела у
укупном становништву
20. Дужина путева у km по km²
21. % домаћинстава са сигурном водом за пиће
22. % домаћинстава прикључених на канализациону мрежу
23. % прикључака на гасовод
24. Квалитет површинских вода
25. Број дана са лошим квалитетом ваздуха
26. Напуштено и загађено земљиште
27. Општински отпад по врсти одлагања
28. Рециклирани отпад по врстама
29. Укупна потрошња енергије подељена по врсти горива
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3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1.

Економски развој

3.1.1. Опис тренутне ситуације
Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2013. год., општина Пландиште спада у четвру групу, коју чини 46 изразито
недовољно развијених јединица локалне самоуправе чији је степен развијености испод
60% републичког просека.
Привреда општине Пландиште последњих година налази се у процесу транзиције и
реструктуирања, односно пролази кроз болну трансформацију у отворену тржишну
привреду.
Постоје многобројни ограничавајући фактори у привреди општине Пландиште, од којих
треба споменути неке као што су: техничко-технолошка застарелост привреде, ниска
конкурентност производа, финансијска задуженост већине предузећа, вишак запослених,
неадекватно економско законодавство итд.
Међутим, бројна ограничења која отежавају пословање привреде, присутна су и даље.
Техничко-технолошка застарелост највећег броја инсталисаних капацитета, превазиђена
технологија, ниска извозна способност и увозна зависност, изражена неликвидност и
недостатак средстава за финансирање производње и извоза, недостатак инвестиционих
средстава, као и изгубљена тржишта због санкција и сужења домаћег простора, само су
неки од проблема са којима се суочава привреда Општине последњих двадесетак и више
година.
Наметнуте економске санкције праћене ратом и масовним миграцијама становништва
значајно су утицале на економију општине Пландиште. Нажалост, нестала су бројна мала,
средња и велика друштвена предузећа из различитих сектора: текстила, пољопривреде,
прераде пластичних маса, која су упошљавала велики број запослених. Њихов нестанак
резултирао је растом стопе незапослености.
Носилац привреде у општини Пландиште биле су пољопривреда и текстилна индустрија.
Посебно се треба осврнути на две велике фирме у општини Пландиште. То су у области
пољопривреде, компанија „Холдинг Агробанат“ и у области текстила, „Плантекс“ које су
заједно упошљавале преко 2.000 људи крајем осамдесетих и почетком деведесетих година
прошлог века, а које су приватизоване и у којима тренутно ради око 300 радника (у обе
фирме заједно).
Крајем 2011. год. престао је са радом и А.Д. „Банатпласт“ из Пландишта, фирма која се
бавила прерадом пластичних маса и која је упошљавала око 100 радника.

3.1.1.1.

Анализа тржишта рада и радне снаге

Незапосленост данас представља један од најтежих економских и социјалних проблема
како у Србији тако и у општини Пландиште, где је висок ниво незапослености присутан већ
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дужи низ година. Општа привредна и друштвена кретања непосредно су се одразила на
стање и кретање на тржишту рада и у области запослености и запошљавања. Основне
карактеристике на тржишту рада су још увек под утицајем неповољних тенденција које су
пренете из ранијег периода. Тржишни услови привређивања подразумевају интезивирање
и других облика запошљавања као што су привремено и повремено запошљавање,
самозапошљавање и томе слично.
Тржиште рада и радне снаге приказано је посредством следећих табела. Општина
Пландиште бележи пораст броја незапослених у последње 3 године, и то највише у
категорији неквалификованих незапослених лица.
Табела 5: Однос броја запослених и незапослених и просечна нето зарада у Општини за период
2010-2013. год. (са стањем у децембру)
2010

2011

2012

2013

Број запослених

1.963

2.108

2.177

Н.д.

Број незапослених

1.535

1.413

1.567

1.591

23.583

23.900

25.791

28.789

Просечна нето зарада (у РСД)

Извор: Агенција за привредне регистре и НСЗ, Филијала Вршац

Табела 6: Квалификациона структура незапосленог становништва Општине за период 20102013. год. (са стањем у децембру)
2010
Неквалификовани

2011

2012

2013

580

595

669

721

96

50

35

27

Квалификовани

385

346

399

384

Средња стручна спрема

392

353

374

364

Висококвалификовани

2

2

1

1

Виша стручна спрема

46

32

37

54

Висока стручна спрема

34

35

52

40

1.535

1.413

1.567

1.591

Нижа стручна спрема

Укупно:
Извор: НСЗ, Филијала Вршац

Највеће пријављене потребе за запошљавањем у 2010. год. биле су у мају и јуну, у 2011. и
2012. год. у априлу а 2013. год. у јуну.
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Табела 7: Пријављене потребе за запошљавањем у општини Пландиште за период 2010-2013.
Период
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО:

2010.
2
1
3
6
14
14
3
2
3
0
1
1
50

2011.
5
0
1
22
9
1
1
2
0
2
0
0
43

2012.
0
0
4
43
5
0
3
1
0
0
0
0
56

2013.
0
0
0
0
0
10
2
0
5
0
0
0
17

Извор: НСЗ Филијала Вршац

На основу одредби Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(''Службени гласник РС'', број 36/2009., од 15.05.2009. године) Национална служба за
запошљавање води евиденцију о потреби запошљавања. Пријаву потребе за
запошљавањем подноси послодавац који има слободан посао и жели да му Национална
служба за запошљавање посредује у запошљавању.
То значи да не постоји више обавеза послодаваца да достављају Националној служби за
запошљавање пријаву о слободном радном месту. Због тога подаци о пријави потребе за
запошљавањем, о којима сада Национална служба за запошљавање води евиденцију, и
пријављеним потребама за радницима, о којима је Национална служба за запошљавање
водила евиденцију до ступања на снагу Закона, нису методолошки упоредиви.
Табела 8: Заснивање радног односа у општини Пландиште за период 2010-2013. год.
Период
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО:
Месечни просек:

2010.
74
36
58
46
51
98
109
116
139
87
153
215
1.182
99

2011.
103
117
136
81
146
120
149
116
121
63
55
44
1.251
104

Извор: НСЗ Филијала Вршац
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2012.
75
50
76
78
89
35
77
49
70
87
55
40
781
65

2013.
83
50
86
74
63
72
104
52
101
69
59
63
876
73

У општини Пландиште је у 2010. год. радни однос засновало је 1.182 незапослена лица, и
то највише у децембру, њих 215, а најмање у фебруару, 36 лица. У 2011. год. запослило се
1.251 лице, највише се запослило у јулу 149 лица, а најмање у децембру 44 лица. 781
незапослено лице засновало је радни однос у 2012. год., и то највише у мају, 89 лица, а
најмање у јуну 35 лица. За дванаест месеци 2013. год. запослено је 876 лица, и то највише у
јулу, њих 104, а најмање у фебруару, 50 лица.
Највећи број незапослених лица у погледу старосне структуре, на крају извештајног месеца
(децембар) у 2010. год. у општини Пландиште, био је код незапослених лица од 25 до 29
година, њих 198 или 12,89%, а најмањи број незапослених лица био је између 60 и 65
година, њих 48 или 3,13%.
У 2011. год. и највише незапослених било је такође у распону од 25 до 29 година, 174 лица
или 13,31%, а најмање незапослених у распону од 15 до 19 година, 59 незапослених лица,
тј. 4,17%.
2012. год. највише незапослених лица било је у старосној структури од 35 до 39 година, 195
лица или 12,44%, а најмањи број незапослених лица био је у старосној структури од 15 до
19 година, 53 лица, тј. 3,38%.
И у 2013. год. најмање незапослених лица било је такође у распону од 15 до 19 година, 58
лица тј. 3,65%, али је зато дошло до промене старосне структуре код највише незапослених
лица, и то у распону од 40 до 44 године, 192 лица или 12,07%.
На крају извештајног месеца (децембар) у 2010. год. у општини Пландиште, највећи број
незапослених лица према трајању незапослености, 323 лица или 21,04%, чекала су на
посао између једне и две године, а најмање, 58 лица или 3,78% чекало је на посао од осам
до десет година и исто толико је чекало на посао и преко десет година. 2011. год. највише
незапослених, 281 лице, тј. 19,89% такође је чекало на посао између једне и две године, а
најмање незапослених, 63 лица или 4,46% чекало је на посао између осам и десет година.
Највише незапослених лица на крају децембра 2012. год., њих 245 или 15,63%, чекало је на
посао између три и пет година, а најмање незапослених, 63 лица или 4,02% чекало је на
посао од осам до десет година. 31. децембра 2013. год. највећи број незапослених лица,
њих 319, тј. 20,05% чекало је на посао између једне и две године, а најмањи број
незапослених, њих 80, тј. 5,03% чекало је на посао од осам до десет година.
На крају децембра 2010. год. било је 982 дугорочно незапослена лица, тј. 63,97%, у 2011.
год. 965 дугорочно незапослених лица или 68,29%, у 2012. год. и 973 дугорочно
незапослена лица или 62,09% и у 2013. год. чак 1.097 дугорочно незапослених лица, тј.
68,95%.
Према методологији дугорочно незапосленим лицима сматрају се лица која дуже од 12
месеци чекају на запослење.
У 2012. год. у општини Пландиште, најчешћи разлог престанка радног односа је истек рока
за који је радни однос заснован, и то у чак 502 случаја или 54,80%, затим следи у случају
престанка рада послодавца, 144 случаја или 15,72%, па споразумом између запосленог и
послодавца, у 105 случајева или 11,46% итд.
Ако се посматра запосленост код правних лица по секторима увиђа се да је највећи број
запослених у општини Пландиште у 2012. год. био у прерађивачкој индустрији, њих 508
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или 23,3%, затим у пољопривреди, шумарству и рибарству 416, тј. 19,1%, па у сектору
здравствене и социјалне заштите 245 лица или 11,3%, у образовању 197 лица или 9,0%,
државној управи и обавезном социјалном осигурању 90 лица или 4,1% итд.
Табела 9: Запослени код правних лица по секторима делатности у Oпштини у 2012. год.
Запослени по секторима делатности

Број запослених

Пољопривреда, шумарство и рибарство

416

Рударство

0

Прерађивачка индустрија

508

Снадбевање електричном енергијом, гасом и паром

29

Снадбевање водом и управљање отпадним водама

23

Грађевинарство

52

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

20

Саобраћај и складиштење

21

Услуге смештаја и исхране

0

Информисање и комуникација

4

Финансијске делатности и делатности осигурања

8

Пословање некретнинама

0

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

14

Административне и помоћне услужне делатности

3

Државна управа и обавезно социјално осигурање

90

Образовање

197

Здравствена и социјална заштита

245

Уметност, забава и рекреација

12

Остале услужне делатности

19
УКУПНО:

1.661

Извор: РЗС

У 2012. год. у општини Пландиште било је запослено 2.177 лица, а од тога 43,6% биле су
жене. Правна лица (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге
организације) у 2012. год. запошљавала су 1.661 лице или 76,3%. Приватни предузетници
(лица која самостално обављају делатност и запослени код њих) запошљавала су 516 лица,
тј. 23,7%. Број запослених на 1.000 становника био је 195, а број запослених на 1.000
становника у правним лицима био је 149.
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Табела 10: Запослени у Oпштини у 2012. год. код правних лица и код приватних предизетника
Врсте послодаваца

Број
запослених

Удео
(%)

Правна лица (привредна друштва, предузећа, установе, задруге ...)

1.661

76,30

Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност
и запослени код њих)

516

23,70

2.177

100,00

УКУПНО:
Извор: РЗС

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 лица,

-

неповољна квалификациона структура незапослених лица,

-

висока стопа незапослености младих,

-

велико учешће жена у укупној незапослености, и

-

велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама (особе са
инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица ...).

Подстицање запошљавања, социјална укљученост теже запошљивих лица и рањивих
категорија у свет рада, као и повећање нивоа образовања незапослених, остварује се
реализацијом приоритета активне политике запошљавања, односно мера активне
политике запошљавања.
Зараде запослених
Просечна бруто зарада у Републици Србији у новембру 2013. год. износила је 60.893 РСД, и
у односу на октобар исте године номинално је већа за 1,3%. Просечна бруто зарада у
Републици Србији за период јануар-новембар 2013. год. била је 59.865 РСД и номинално је
већа за 5,5% у односу на исти период 2012. год.
Што се тиче просечне бруто плате у Војводини, она је у новембру 2013. год. износила
59.012 РСД и номинално је већа за 0,9% у односу на претходни месец исте године, а просек
за јануар-новембар 2013. год. је 58.192 РСД и номинално је већи за 5,5% у односу за исти
период претходне године.
63.550 РСД била је просечна бруто зарада у новембру 2013. год. за јужнобанатски округ и
номинално је већа за 3,0% у односу на октобар 2013. год. Просечна зарада за јануарновембар 2013. год. износила је 63.274 РСД и номинално је већа за 6,7% у односу на исти
пероид 2012. год.
У општини Пландиште просечна бруто плата у новембру 2013. год. износила је 38.992 РСД
и номинално је већа за 1,7% у односу на октобарску просечну зараду. Ако се посматра
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период јануар-новембар 2013. год. уочава се да је у том периоду просечна зарада била
38.144 РСД и да је у односу на исти период 2012. год. номинално већа за 8,1%.
У периоду јануар-новембар 2013. год., у јужнобанатском округу највеће просечне бруто
зараде забележене су у општини Вршац 70.226 РСД и у општини Панчево 69.619 РСД, а
најмања просечна бруто зарада забележена је у општини Пландиште и то 38.144 РСД.
Просечна бруто зарада у 2013. год. за читав јужнобанатски округ износи 63.274 РСД, за
регион Војводине 58.192 РСД а за Републику Србију 59.865 РСД. Просечна бруто зарада у
Општини, нажалост доста заостаје за просечним зарадама у вишим територијалним
јединицама.

3.1.1.2. Индустрија
Индустрија представља другу најзначајнију привредну грану у општини Пландиште. У
индустријској производњи најзаступљеније су: прехрамбена, текстилна и прерада
пластичних маса.
Прехрамбена индустрија у Општини је заступљена кроз прераду житарица и производњу
производа за људску и сточну исхрану, као и кроз прераду пилећег меса, а у мањој
количини прераду свињског меса у приватној кланици у Јерменовцима. Што се тиче
пилећег меса, организована производња је заступљена преко фирме д.о.о. „Виндија“
Лајковац, са представништвом у Пландишту, која се бави производњом и прерадом
живинског меса. Фабрика се простире на 7.000 m² а фабрички круг заузима 55.000 m² и има
своје фарме у Пландишту и Великој Греди и сопствену модерну кланицу. Поседује HACCP
стандард и сертификат за извоз у земље ЕУ. Годишње се произведе 3.000 тона живинских
производа. У овој фабрици је у 2013. год. инвестирано око 3 милиона EUR и отворен је
нови погон где је упослено око 50 нових радника. У наредном периоду планира се
проширење капацитета па ће бити могућности за запошљавање нових радника.
Значајно је споменути млин д.о.о. „1. Октобар“ Пландиште, капацитета 70 тона пшеничног
брашна, пекара 14.000 векни хлеба и подно складиште капацитета 3.000 тона уврећене
робе. Млин сарађује са свим индивидуалним произвођачима.
Млин „Напредак“ А.Д. Велика Греда врши откуп, складиштење, млевење житарица,
пласман и продају сточног гриза, дистрибуцију пекарских производа и сарађује са
индивидуалним произвођачима.
Текстилна индустрија је заступљена кроз приватни сектор. Најзначајнија текстилна фирма
је д.о.о. „Еминент“ Суботица, огранак Пландиште (фирма која је приватизовала бивши
текстилни гигант „Плантекс“), која има свој бренд „Legend“ и има сопствену производњу. У
Пландишту се врши производња и бојење тканина, а у мањој мери врши се и шивење. У
2013. год. отворен је и нови погон „Јасмила“ из Ариља који је у самом старту запослио 70
радника, а планира се и проширење производње и могуће запослење још радника у
наредном периоду.
Индустрија пластичне масе тренутно је заступљена кроз рециклажу пластичних маса и у
мањој мери кроз производњу пластичне амбалаже, све у приватним фирмама. Фирме су у
Пландишту, Јерменовцима, Великој Греди. У Великој Греди постоји приватно предузеће
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које се бави производњом флексибилне вишеслојне амбалаже и мањим делом картонске
амбалаже за познатог купца.
Кретање броја привредних субјеката у општини Пландиште може се представити
посредством следеће 2 табеле дате у наставку.
Табела 11: Број привредних друштава у Општини
2010
Активних
Новооснованих
Брисаних/угашених

2011

2012

2013

87

85

83

85

8

7

7

4

33

5

8

1

Извор: Агенција за привредне регистре

Број активних привредних друштава у општини Пландиште у периоду 2010.-2013. год. није
се битније мењао по годинама, док је број новооснованих али и брисаних (угашених)
привредних друштава имао опадајући тренд.

Табела 12: Број предузетника у Општини
2010
Активних

2011

2012

2013

251

250

239

256

Новооснованих

38

49

29

33

Брисаних/угашених

47

49

48

19

Извор: Агенција за привредне регистре

Број активних предузетника у општини Пландиште за период 2010.-2013. год. није се
битније мењао, број новооснованих предузетника је из године у годину варирао, док је
број брисаних (угашених) предузетника у три последње године имао опадајући тренд.
Много значајнији подаци о стању привреде се могу добити када се у обзир узму њени
финансијски показатељи. Ово је приказано посредством следеће две табеле дате у
наставку (табела 13 и табела 14), уз напомену да нису сва активна привредна друштва нити
предузетници обухваћени овим статистикама.
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Табела 13: Финансијске перформансе привредних друштава у Општини
2010
Број привредних друштава
Број запослених
Пословни приходи (у 000 РСД)
Нето добитак (у 000 РСД)
Број привредних друштава са нето добитком
Нето губитак (у 000 РСД)
Број привредних друштава са нето губитком
Укупна средства (у 000 РСД)
Капитал (у 000 РСД)
Кумулирани губитак (у 000 РСД)
Број привредних друштава са губитком до висине
капитала
Број привредних друштава са губитком изнад висине
капитала

2011

79
855
4.643.793
95.930
50
363.736
23
6.150.399
1.965.895
1.798.364

2012

84
81
832
767
5.209.413 6.045.925
150.929
286.340
50
49
1.878.651
271.316
32
30
11.735.751 12.179.227
4.663.719 4.875.270
3.687.791 3.740.921

36

39

38

18

21

21

Извор: АПР - Регистар финансијских извештаја и бонитета

Табела 14: Финансијске перформансе предузетника у Општини
Број предузетника
Број запослених
Пословни приходи (у 000 РСД)
Нето добитак (у 000 РСД)
Број предузетника са нето добитком
Нето губитак (у 000 РСД)
Број предузетника са нето губитком
Укупна средства (у 000 РСД)
Капитал (у 000 РСД)
Кумулирани губитак (у 000 РСД)

2010

2011

2012

7
11
98.348
2.020
6
Н.д.
Н.д.
29.616
11.144
Н.д.

9
11
116.437
2.717
8
Н.д.
Н.д.
32.195
11.842
Н.д.

8
10
111.677
3.332
6
13
11
34.405
10.690
Н.д.

Извор: АПР - Регистар финансијских извештаја и бонитета

Потенцијали општине Пландиште, у области индустрије, темеље се првенствено на
расположивим природним ресурсима, при чему је основни развојни приоритет
динамизирање прерађивачке индустрије, а нарочито прехрамбене (првенствено
захваљујући богатој сировинској основи) и афирмација општине Пландиште као
произвођача здраве хране. Динамичнији развој индустрије треба заснивати на
технолошком, економском и власничком преструктуирању, високој финализацији
производње и обезбеђењу услова за отварање малих и средњих предузећа (мањих
прерађивачких капацитета виших фаза прераде).
Стратегија развоја индустрије треба да се заснива не само на даљем развоју постојећих
индустријских капацитата, већ и на развоју нових који ће користити компаративне
предности подручја, уз активну и атрактивнију политику привлачења инвеститора.
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3.1.1.3. Пољопривреда
Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за
производњу у пољопривредном сектору.
Због великог значаја који пољопривреда има у општини Пландиште, у наставку ће се стање
у овој привредној делатности детаљније приказати.
Укупна територија општине Пландиште износи 383,13 km2 или 38.313,9 ha. На
пољопривредно земљиште отпада 33.382,8 ha или 87,13%, а на непољопривредно
земљиште отпада 4.931,1 ha, тј. 12,87% укупне површине територије Општине.
Шуме и шумско земљиште на територији општине Пландиште простиру се на 167 ha. У
претходном периоду шуме су биле распрострањене на 224 ha и уочава се смањење под
шумама и шумским земљиштем за 47 ha,тј. за 25,45%. Шуме су најзаступљеније у
катастарској општини Хајдучица а најмање су заступљене у катастарским општинама
Милетићево и Банатски Соколац.
Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 30.812,84 ha, тј. 92,30%, а необрадиво
пољопривредно земљиште заузима 2.569,96 ha или 7,70% од укупног пољопривредног
земљишта на територији општине Пландиште.
Табела 15: Обрадиво пољопривредно земљиште у Општини u 2013. год., у ha
К.О.

Њиве

Вртови

Воћњаци

Виногради

Ливаде

Укупно
(ha)

Банатски
Соколац

1.105,0266

0,0000

0,0000

0,0000

4,3509

1.109,3775

Барице

2.370,3438

0,0000

3,5790

1,4314

4,9487

2.380,3029

Дужине

804,8907

0,0000

0,4660

0,0000

0,8734

806,2301

Хајдучица

3.255,9187

0,0000

0,0000

0,0000

2,6033

3.258,5220

Јерменовци

2.580,2088

0,0000

3,4248

0,3261

0,1298

2.584,0895

Купиник

1.880,6806

0,0000

0,0000

0,0000

7,9464

1.888,6270

Маргита

3.210,1059

0,0000

3,0741

0,4493

16,1943

3.229,8236

619,0717

0,0000

0,4517

0,0000

0,0000

619,5234

Милетићево

1.508,3987

0,0000

0,6433

0,0000

1,5676

1.510,6096

Пландиште

3.745,5551

0,0000

16,0111

0,0699

12,8834

3.774,5195

Стари Лец

3.510,0777

0,0000

1,3930

0,0000

65,9690

3.577,4397

Велика Греда

3.401,9109

0,0000

2,1562

0,0000

3,9653

3.408,0324

Велики Гај

2.497,4948

0,0000

118,0105

0,0000

50,2347

2.665,7400

30.489,6840

0,0000

149,2097

2,2767

171,6668

30.812,8372

Марковићево

УКУПНО (ha):

Извор: Катастар општине Пландиште

Од обрадивог пољопривредног земљишта најзаступљеније су њиве са 30.489,68 ha и оне
чине чак 98,95% обрадивог или 91,33% укупног пољопривредног земљишта. Воћњаци се
налазе на 149,21 ha и чине 0,48% обрадивог, тј. 0,45% укупног пољопривредног земљишта.
Виногради су заступљени са 2,28 ha, тј. 0,007% обрадивог и 0,0068% укупног
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пољопривредног земљишта. Ливаде се простиру на 171,67 ha и чине 0,56% обрадивог и
0,51% укупног пољопривредног земљишта.
Највише обрадивог пољопривредног земљишта налази се у катастарској општини
Пландиште 3.774,52 ha што је 12,25% од укупног обрадивог земљишта или 11,31% од
укупног пољопривредног земљишта у Општини, а најмање је у катастарској општини
Марковићево 619,52 ha и то је свега 2,01% од укупног обрадивог земљишта или 1,86%
укупног пољопривредног земљишта у Општини.
Од необрадивог пољопривредног земљишта најзаступљенији су пашњаци са 2.338,60 ha и
они чине чак 91% необрадивог и 7% укупног пољопривредног земљишта. Трстици и
мочваре заузимају 71,49 ha, тј. 2,78% необрадивог и 0,22% укупног пољопривредног
земљишта. На остала земљишта отпада 159,86 ha што представља 6,22% необрадивог и
0,48% укупног пољопривредног земљишта.
Табела 16: Необрадиво и свеукупно пољопривредно земљиште у Општини у 2013. год., у ha
К.О.
Банатски
Соколац

Пашњаци

Трстици и
мочваре

Остало
земљиште

Укупно
(ha)

Свеукупно
Обрадиво и
необрадиво земљиште

3,5231

0,0000

0,7983

4,3214

1.113,6989

Барице

129,1271

4,6860

0,0026

133,8157

2.514,1186

Дужине

24,3669

0,0000

0,0000

24,3669

830,5970

809,4726

0,0000

95,6260

905,0986

4.163,6206

67,6467

0,0000

2,3404

69,9871

2.654,0766

Купиник

111,1651

0,2590

0,2651

111,6892

2.000,3162

Маргита

443,5049

7,6118

7,2871

458,4038

3.688,2274

Марковићево

55,9626

0,0000

0,0000

55,9626

675,4860

Милетићево

44,1644

0,1636

0,0005

44,3285

1.554,9381

Пландиште

53,7057

1,1420

20,3576

75,2053

3.849,7248

Стари Лец

492,5348

1,3300

29,3753

523,2401

4.100,6798

9,6783

1,0219

0,6659

11,3661

3.419,3985

93,7491

55,2804

3,1417

152,1712

2.817,9112

2.338,6013

71,4947

159,8605

2.569,9565

33.382,7937

Хајдучица
Јерменовци

Велика Греда
Велики Гај
УКУПНО (ha):

Извор: Катастар општине Пландиште

Најмање необрадивог пољопривредног земљишта има у катастарској општини Банатски
Соколац, свега 4,32 ha и то је 0,17% од необрадивог земљишта или 0,013% од укупног
пољопривредног земљишта а највише у катастарској општини Хајдучица 905,10 ha што
представља чак 35,22% од необрадивог земљишта или 2,71% укупног пољопривредног
земљишта на територији општине Пландиште.
Ако се посматра укупно пољопривредно земљиште у целости (обрадиво и необрадиво)
уочава се да га има највише у К.О. Хајдучица 4.163,62 ha што представља 12,47% од укупног
пољопривредног земљишта у Општини, а најмање у К.О. Марковићево 675,48 ha, тј. 2,02%
од укупног пољопривредног земљишта у општини Пландиште.
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На територији општине Пландиште заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске
класе, али највећи проценат земљишта је треће и четврте класе, око 60%.
Складиштени капацитети за житарице постоје у Пландишту, Великој Греди и Банатском
Соколцу. Силос у Пландишту је капацитета 20.000 тона, у Великој Греди 10.000 тона а у
Банатском Соколцу то је силос мањег капацитета, тј. 1.050 тона. Сва три силоса су у
приватној својини, а силоси у Пландишту и Великој Греди имају и сушаре.
Подна складишта постоје у сваком месту, различитих су капацитета и сва су у приватном
власништву, изузев подног складишта у Великој Греди које је у власништву железница
Србије и налази се тик уз колосек у железничкој станици.
Складиштени капацитет за замрзавање воћа, поврћа, меса налази се у Великој Греди и
капацитета је 5.000 тона.
Циљ је да се у најскоријој будућности помогне да постојећи прерађивачки капацитети
достигну своју оптималну испуњеност у погледу расположивих капацитета. Тиме би се
дошло до апсорпције велике количине ратарских производа и могућег запошљавања
одређеног броја сеоског становништва.
Рентабилан узгој стоке захтева релативно софистициран систем како би се могао
омогућити пласман производа и како би они били конкурентни на тржишту.
Такође, снаге би у будућности требало усмерити и на развој воћарства у општини
Пландиште.
Удео пољопривредног становништва у општини Пландиште је доста висок. Једна од
слабости је свакако и непостојаност прецизне базе података о пољопривредном земљишту
и пољопривредним газдинствима. Када говоримо о пољопривредним газдинствима
потребно је у најскоријем времену урадити прецизну анализу каква је старосна структура
пољопривредних газдинстава, како би се могла омогућити лакша и рентабилнија
производња. Ту се превасходно мисли на она регистрована пољопривредна газдинства
чије је носилац лице старије од 55 година а газдинство је мање од 5 хектара. Такви носиоци
газдинства би у наредном периоду могли добијати одређене субвенције.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава у 2013. год. смањио се у односу на 2012.
год., са 1.962 на 1.934, или за 1,43%.
Табела 17: Аграрна структура општине Пландиште за 2013. год.
Величина регистрованог пољопривредног
газдинства (РПГ) у хектарима
до 5
од 5 до 20
од 20 до 100
преко 100
УКУПНО:

Број РПГ
1.375
329
199
31
1.934

Извор: Општинска управа општине Пландиште (одсек за пољопривреду)

Ако се посматра свеукупно пољопривредно земљишта (обрадиво и необрадиво), просечна
величина регистрованог пољопривредног газдинства (РПГ) 2013. год. у општини
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Пландиште, била је 17,26 ha, а просечна величина једног дела регистрованог
пољопривредног газдинства у Општини је 3,45 ha.
Табела 18: Број чланова регистрованих пољопривредних газдинстава у Општини у 2012. год.
Број чланова
газдинства
1-2
3-4
5-6
7 и више
Укупно:

Број
регистрованих
газдинстава
1.647
280
27
8
1.962

% учешћа
83,94
14,27
1,38
0,41
100,00

Извор: РСЗ

Највећи број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине
Пландиште у 2012. год., имао је једног или два члана, и то 1.647 регистрованих газдинстава
или 83,94%.
По подацима Републичког завода за статистику у 2012. год. у општини Пландиште
наводњавала се површина од 775 ha што је 2,32% од укупног пољопривредног земљишта
или 2,52% од обрадивог пољопривредног земљишта. Оранице и баште су наводњаване на
758 ha, а на 17 ha су наводњавани воћњаци и остали вишегодишњи засади. У Општини
постоји каналска мрежа у површини од 38.089,7 ha, а цевна дренажа изграђена је у
површини од 793 ha.
Детаљној каналској мрежи (ДКМ) се из године у годину умањује 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.
На површини сливова на територији општине Пландиште изграђена је каналска мрежа
дужине 990,5 km која обухвата главне одводне канале, као и секундарну каналску мрежу
која прихвата сувишне површинске и подземне воде са пољопривредног и другог
земљишта. Главни одводни канали сувушне воде одводе у реципиенте: Канал ДТД, Брзаву
и Моравицу било гравитационо, комбиновано или механичким путем.
Сви системи за одводњавање изграђени су 70-тих година прошлог века, а дограђивани и
реконструисани у периоду од 1981-1989. год. Исти су пројектовани и изграђени са
одређеним важећим техничким критеријумима за отворену каналску мрежу и црпне
станице. Каналска мрежа и објекти нису одржавани по критеријумима који би допринели
да изграђени системи за одводњавање у сваком моменту поприме онај степен
функционалности који је предвиђен техничком документацијом. Економска моћ друштва је
таква да не обезбеђује ону висину средстава која је неопходна за редовно годишње
одржавање водопривредних објеката. Приликом пројектовања је констатовано да без
надградње водопривредних система, нема сигурне и интензивне пољопривредне
производње. Да би се овај ефекат постигао, поред изграђене каналске мреже морају се
применити најсавременије агро-педомелиоративне мере уз примену најсавременијих
система за наводњавање. Другим речима, нема сигурне пољопривредне производње без
уградње дренажних система и примене наводњавања. На територији Општине
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хоризонтална цевна дренажа је уграђена у незнатном проценту од укупне површине која је
под каналском мрежом.
Као предуслов за успешну и рентабилну пољопривредну производњу, у будућности треба
максимално користити потенцијал и могућност коју пружа хидросистем ДТД. У наредном
периоду треба урадити предлоге пројеката за обнављање, санацију и одржавање каналске
мреже.
Пољочуварска и противградна служба
Пољочуварска служба у општини Пландиште почела је са радом 01.04.2013. год. на основу
оснивачке Одлуке донете на Седници Скупштине општине Пландиште 18.12.2012. год..
Вршење послова пољочуварске службе поверено је уговором Агенцији “IPON SECURUTY
EVENT”, д.о.о. Нови Сад. Ангажована пољочуварска служба обавља послове обезбеђења
имовине, а то подразумева заштиту пољопривредног земљишта, усева, засада, пољских
путева, објеката, заливних система и канала за наводњавање и одводњавање, као и
неконтролисано бацање смећа на целој површини атара општине Пландиште. У
пољочуварској служби запослено је 9 лица (шеф пољочуварске службе и 8 пољочувара). Од
возила служба тренутно располаже са:
- Једним теренским возилом марке „Лада Нива“;
- Једним АТВ возилом (четвороточкаш) и
- Четири мопеда АПН 6.
Ангажованост запослених је по клизним сменама (24 сата) и зависи од потреба и дешавања у
атару. Довољно је споменути чињеницу да је 9 запослених распоређено на чак 33.382,8 ha
пољопривредног земљишта. У 2013. год. био је 51 записник који је у складу са оснивачком
одлуком Општинске управе предат надзорном органу. У великом броју случајева
пољочуварска служба је одређена дела и недозвољене радње исправљала путем усмене
опомене од стране пољочувара, као што је непрописно одлагање грања и другог отпада.
Поменута служба је у 2013. год. имала преко 60 писаних изјава подршке и похвале о
њеном раду и деловању у свим насељеним местима на територији Општине, а посебно у
насељеним местима Маргита и Јерменовци. У поменутим насељеним местима су одређена
недозвољена дела и радње драстично смањене услед деловања пољочуварске службе. По
изјави командира Ватрогасне службе-јединица Пландиште, интервенције ватрогасаца су у
2013. год. у атару смањене чак 10 пута због деловања и рада пољочуварске службе.
У наредном периоду пољочуварска служба гледаће да делује пре свега превентивно, у
нади да ће се и свест грађана подићи на виши ниво. У будућности би требало свакако
наставити са праксом да поменута служба делује и ради на територији општине
Пландиште, уз повећање броја запослених и боље опремљености у погледу пре свега
теренских возила.
Осим ове, на територији општине Пландиште делује и противградна служба, која је у
саставу Министарства унутрашњих послова Републике Србије, сектора за ванредне
ситуације. Задњих двадесетак година у Општини је све учесталија појава елементарних
непогода, у првом реду појава града, који наноси огромне штете пољопривредним
усевима, па је стога и неопходно постојање ове службе. На територији општине Пландиште
постоји седам противградних станица и ангажовано је 14 протвграних стрелаца шест
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месеци годишње (15. април-15. октобар), тј. по 2 противградна стрелца за сваку
противградну станицу.
3.1.1.3.1. Биљна производња
У општини Пландиште доминантно место заузима ратарска производња и то у првом реду
производња пшенице и кукуруза, а затим соје и сунцокрета. Осим ратарске, значајно место
заузима и воћарска производња, док су остали облици биљне производње
(виноградарство, производња поврћа, зачинског, лековитог биља ...) знатно мање
заступљени. Поврће се узгаја на око 10 ha и углавном служи за сопствене потребе, а мањи
део се продаје на локалној пијаци. Производња у заштићеном простору одвија се на непун
хектар и заступљена је у: Милетићеву, Јерменовцима и Пландишту. Воћарство је
заступљено на 273 ha, виноградарство на 1 ha, а лековито и ароматично биље гаји се на
око 3 ha.
 Структура биљне производње
Ратарска производња у 2012. год. у општини Пландиште била је заступљена на око 30.405
ha. По подацима Општинске управе општине Пландиште-одсека за пољопривреду,
пшеница се у 2012. год. гајила на 8.600 ha или 28,28%, а јечам на 1.061 ha или 3,49%.
Кукуруз се гајио на 7.479 ha, тј. 24,6%, соја на 7.234 ha или 23,8%, сунцокрет на 4.981 ha или
16,38%, а уљана репица на 250 ha или 0,82%.
Крмно биље, пре свега луцерка гајила се на 800 ha, тј. 2,63%. Знатно мање заступљено је
друго крмно биље као што је: силажни кукуруз, мешавина трава или остале легуминозе.
У односу на 2011. год. структура ратарске производње у 2012. год. у општини Пландиште
није се битније мењала.
Део мањих површина се не обрађује пошто се ради о земљишту изузетно лошег квалитета
(слатинаста земљишта, дугогодишњи парлози ...).
Табела 19: Структура ратарске производње у општини Пландиште (у ha)
Пољопривредна
култура
Пшеница
Јечам
Кукуруз
Соја
Сунцокрет
Луцерка
Уљана репица
УКУПНО:

2011. год.

Учешће у %

8.800
700
7.426
7.726
4.553
800
300
30.305

2012. год.

29,04
2,31
24,51
25,49
15,02
2,64
0,99
100,00

8.600
1.061
7.479
7.234
4.981
800
250
30.405

Учешће у %
28,28
3,49
24,6
23,8
16,38
2,63
0,82
100,00

Извор: Општинска управа општине Пландиште (одсек за пољопривреду)
Напомена: Подаци Општинске управе општине Пландиште - одсека за пољопривреду треба да се узму са
одређеном резервом у погледу тачности и не поклапају се са подацима Републичког завода за
статистику.
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Укупан принос пшенице у 2012. год. у општини Пландиште био је 35.774 тоне или 21,04%
од укупног приноса пшенице у јужнобанатском округу, и то је највећи удео укупног
приноса пшенице од свих осам општина у целом округу. Просечан принос пшенице у
општини Пландиште био је 4.896 kg/ha што је за 12,34% више од просека у јужнобанатском
округу. Просечан принос пшенице у привредним друштвима и задругама у општини
Пландиште је 4.968 kg/ha или 99,50% од просека у јужнобанатском округу. У породичним
газдинствима просечан принос био је 4.825 kg/ha, тј. за 19,79% је већи од просечног
приноса у породичним газдинствима на нивоу целог округа. Из овога закључујемо да је
принос пшенице у 2012. год. у општини Пландиште био прилично добар и да је био изнад
просека у јужнобанатском округу.
Табела 20: Производња пшенице у 2012. год. у општини Пландиште
Облик својине
Привредна друштва и
задруге
Породична
газдинства
УКУПНО

Површина
(у ha)

Укупан принос
(у тонама)

Просечан принос
(kg/ha)

3.640

18.084

4.968

3.666

17.690

4.825

7.306

35.774

4.896

Извор: РЗС

Укупан принос кукуруза у 2012. год. у општини Пландиште био је 28.083 тоне или свега
4,80% од укупног приноса кукуруза у јужнобанатском округу, и то је најмањи удео укупног
приноса кукуруза од свих осам општина у целом округу. Просечан принос кукуруза у
општини Пландиште био је 2.857 kg/ha и за 21,26% мањи је од просека у читавом округу.
Просечан принос кукуруза у општини Пландиште у привредним друштвима и задругама је
2.906 kg/ha и за 35,41% мањи је од просека у округу. У породичним газдинствима просечан
принос у 2012. год. био је 2.842 kg/ha и за 19,08% мањи је од просека у јужнобанатском
округу. У општини Пландиште принос кукуруз у 2012. год. значајно је подбацио и приноси
су значајно мањи од просека у јужнобанатском округу.
Табела 21: Производња кукуруза у 2012. год. у општини Пландиште
Облик својине
Привредна друштва и
задруге
Породична
газдинства
УКУПНО:

Површина
(у ha)

Укупан принос
(у тонама)

Просечан принос
(kg/ha)

2.294

6.666

2.906

7.536

21.417

2.842

9.830

28.083

2.857

Извор: РЗС

У целости гледано просечни приноси ратарских култура и крмног биља у општини
Пландиште су релативно задовољавајући али се правилном и правовременом применом
агротехничких мера може утицати на добијање стабилних и високих приноса доброг
квалитета.

35

Табела 22: Укупна и просечна годишња производња ратарских култура и крмног биља на бази
вишегодишњих просека у општини Пландиште
Пољопривредна култура

Укупан принос (у тонама)

Пшеница
Кукуруз
Соја
Сунцокрет
Крмно биље

56.100
51.081
12.023
9.598
4.248
133.050

УКУПНО:

Просечан принос
(тона/хектару)
5,10
6,83
2,77
2,35
7,08

Извор: Општинска управа општине Пландиште (одсек за пољопривреду)

На основу укупних приноса ратарских култура у општина Пландиште, закључује се да
општина Пландиште представља добру и значајну сировинску базу ратарских производа.
Данас је пољопривредна производња у општини Пландиште претежно организована на
великом броју малих поседа, па је због тога нерационална, непродуктивна, скупа и не
пружа могућности остваривања озбиљније добити. Општа друштвено-економска криза и
врло слаба едукација са посебним акцентом на мултифункционалну пољопривреду и
диверзификацију економских активности условили су да пољопривредна производња
далеко заостане за развијеним пољопривредним крајевима Европе. На жалост, у овом
тренутку бављење пољопривредом служи само као мали додатни извор прихода, а
пољопривредни производи се у већини случајева производе само за личну употребу.
Да би се наведена производња унапредила и била конкурентна као и стварањем услова за
прераду пољопривредних производа, потребно је подићи ниво професионалне
образованости произвођача. Образовањем, обуком, организовањем и саветовањем
непосредних произвођача треба да се баве стручне пољопривредне службе са својим
стручњацима.
Највећа препрека интезивирању пољопривредне производње као и разумевање појма
мултифункционалне пољопривреде и економске диверзификације је недостатак знања.
Запослени у пољопривредним стручним службама треба да имају највећу улогу у примени
савремене технологије у производњи код пољопривредних произвођача, као и
могућностима економске диверзификације кроз увођење мини прерађивачких капацитета
на газдинствима.
Општина Пландиште је у 2013. год. имала добру сарадњу са Пољопривредном стручном
службом „Агрозавод“ из Вршца. И у наредном периоду сарадња са поменутом стручном
службом биће настављена.
У 2014. год. ПСС „Агрозавод“ из Вршца и општина Пландиште, склопиће нови уговор о
сарадњи на два пројекта.
Први пројекат је анализа пољопривредног земљишта на територији општине Пландиште.
Утврђивање хранљивих материја у обрадивом пољопривредном земљишту подразумева:
 Узимање и припрему узорака
 Анализу узорака:
- Испитивање pH земљишта у H2O (активна киселост)
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-

Испитивање pH земљишта у KCl (супституциона киселост)
Испитивање садржаја CaCO3 (креча) у земљишту
Испитивање садржаја укупног азота у земљишту
Испитивање садржаја лакоприступачног фосфора у земљишту
Испитивање садржаја лакоприступачног калијума у земљишту

Други пројекат под називом ''Знањем до развоја мултифункционалне пољопривреде у
општини Пландиште-фарма као бизнис'', подразумева обуку, образовање, саветовање и
организовање непосредних произвођача од стране стручних лица из ПСС ''Агрозавод'' из
Вршца.
Поменута два пројекта у 2014. год., али и низ других пројеката у наредом периоду требало
би да унапреде пољопривредну производњу у општини Пландиште, и омогуће да иста
постане стабилна, рентабилна, конкурентна ...
Основни циљеви пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини
Пландиште треба да буду економски јака и равномерно развијена газдинства, у којима
пољопривредници својим деловањем доприносе развоју заједнице и активно учествују у
очувању животног стандарда, одрживог развоја, стварају услове за просперитет и очување
животне средине.
Повртарство у општини Пландиште је слабо заступљено. Углавном се производња
поврћа врши због задовољавања сопствених потереба, а један мали део износи се за
продају на локалној пијаци у Пландишту. Производња у заштићеном простору изузетно је
мало заступљена. Стакленика на територији општине Пландиште нема, а пластеници су
заступљени на непун хектар и то у насељеним местима: Милетићеву, Јерменовцима и
Пландишту.
Табела 23: Структура повртарске производње у општини Пландиште, у ha
Биљна врста

2012. год.

Лук
Паприка
Парадајз
Кромпир
Купусњаче
Затворени простор
Укупно:

4
1
1
1
1
1
9

Извор: РЗС

По подацима Републичког завода за статистику у 2012. год. на територији општине
Пландиште 15 пољопривредних газдинстава је имало укупно 25 пластеника, укупне
површине од 7.141 m² или непуна 72 ара. У општини Пландиште постоје и произвођачи
расада који ту производњу обављају на 1 ha.
У наредном периоду држава би требало да даје одређене подстицаје, а Општина да даје
подршку и гаранцију за повећање обима повртарске производње, поготово производње у
заштићеном простору. Циљна група била би мала газдинства у циљу започињања
сопствене производње и самоодрживости. Уколико би до тога дошло, мора се обезбедити
и адекватно складиштење, откуп и пласман производа. Такође, у малим породичним
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газдинствима могла би се вршити и мини прерада поврћа и добијање финјих производа
већег квалитета и више цене. Овим мерама дошло би до упошљавања сеоског
становништва и равномернијег развоја свих насељених места у општини Пландиште.
Воћарска производња на теритотрији општине Пландиште у 2012. год. по подацима
Републичког завода за статистику одвијала се на 273 хектара.
Табела 24: Структура воћарства у општини Пландиште у 2012. год.
Воћна врста

Производни засади
(ha)

Јабука
Крушка
Шљива
Кајсија
Вишња
Купина
Јагода
Језграсто (лешник и орас)
Остало
Укупно:

12
5
54
3
154
1
1
38
5
273

Учешће у %
4,39
1,83
19,78
1,1
56,41
0,37
0,37
13,92
1,83
100,00

Извор:РСЗ

Доминатно место заузима производња вишања и то на чак 154 ha или 56,41% површина под
воћем. На другом месту по обиму производње је шљива са 54 ha или 19,78%. Производња
лешника заступљена је на 33 ha или 12,09%, а јабуке на 12 ha или 4,39%. Крушке су
распрострањене на 5 ha, тј. 1,83%, а исто толико су заступљени и ораси. На 3 ha или 1,1%
налазе се кајсије а на 1 ha или 0,37% налазе се купине и јагоде. Остало воће узгаја се на 5 ha
или 1,83%.
Воћарство представља једну од најрентабилнијих грана пољопривреде. У општини
Пландиште постоје велике могућности за развитак савременог воћарства и упошљавања
великог броја људи. Природни услови омогућавају успешно гајење скоро свих врста воћа, а
нарочито вишње, шљиве, јабуке и леске (лешника). Имајући у виду квалитет земљишта који
поседујемо, са просечноном годишњом количином падавина од 657 mm/m² и средњом
годишњом температуром од 11,5 °C, воћарство би требало да заузме већи удео у
пољопривредној производњи.
Постојећи засади могу бити само основа за проширење нових засада. Мотивисаност
пољоприврених газдинстава за ову врсту производње, како на сопственом земљишту или
окућницама, може бити и на државном земљишту, које би се дало у дугогодишњи закуп.
Брз развитак воћарства условио би и технички и економски прогрес, али паралелно би се
морало радити на ревитализацији постојећих прерадних капацитета (хладњача у Великој
Греди) и подизању нових у комбинацији са најсавременијом технологијом.
 Поседовна структура земљишта
Индивидуална пољопривредна газдинства представљају основне производне јединице у
пољопривреди општине Пландиште.
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Што се тиче власничког односа, од укупног пољопривредног земљишта у општини
Пландиште, 15.805,70 ha је у приватном власништву, тј. 47,35%, а остала површина од
17.577,09 ha или 52,65% је у другим облицима својине (државна, друштвена, задружна,
мешовита...).
Табела 25: Преглед површина пољопривредних култура земљишта по облицима својине у
општини Пландиште за 2013. год.
Облик својине

Површина (у ha)

Заступљеност (у %)

Приватна

15.805,7004

47,35

Државна

13.373,4712

40,06

Друштвена

170,9460

0,51

Задружна

118,7931

0,36

Мешовита

3.805,7841

11,40

108,0989

0,32

Други облици својине
УКУПНО:

33.382,7937

100,00

Извор: Катастар општине Пландиште

Пољопривредно земљиште у приватној својини највише је заступљено у К.О. Банатски
Соколац са 908,58 ha , тј. 81,58% од укупног пољопривредног земљишта у тој катастарској
општини, а најмање је присутно у К.О. Хајдучица са 1.267,04 ha, тј. свега 30,43% од укупног
пољопривредног земљишта у тој катастарској општини.
У државној својини највише је пољопривредног земљишта у К.О. Хајдучица и то 2726,56
ha, или 65,49% од укупног пољопривредног земљишта у тој катастарској општини, а
најмање је у К.О. Банатски Соколац 122,55 ha или 11% од укупног пољопривредног
земљишта у тој катастарској општини.
Што се тиче мешовите својине пољопривредно земљиште је заступљено у 12 катастарских
општина изузев К.О. Барице, а од тога значајне површине у овом облику својине су у К.О.
Пландиште где има 1.201,76 ha или 31,22% од укупног пољопривредног земљишта у овој
катастарској општини.
Пољопривредно земљиште у друштвеној, задружној и осталим облицима својине по
катастарским општинама или није заступљено или је заступљено у домену статистичке
грешке.
Најзначајнији носилац пољопривредне производње у општини Пландиште је компанија
д.о.о. „Полет Дужине“ Пландиште који послује преко својих радних јединица у Пландишту,
Великој Греди и Старом Лецу.
Осим поменуте компаније на територији општине Пландиште послују и следећи субјекти,
тј. пољопривредна предузећа, задруге и млинови, чији је преглед дат у табели 26.
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Табела 26: Пољопривредна предузећа, задруге и млинови у Општини у 2013. год.
Пољопривредна предузећа, задруге и млинови

Седиште

Д.О.О. „Полет Дужине“ Пландиште

Пландиште

А.Д. „Хајдучица“

Хајдучица

Д.О.О. „ЖИТОБАЛАТ“

Купиник

Д.О.О. „АБ коперација“

Пландиште

Д.О.О. „28. Март“

Барице

Д.О.О. „Комерц ДМД“

Пландиште

ЗЗ „Агростеф“

Пландиште

ЗЗ „Маргита“

Пландиште

ЗЗ „Брзава“

Хајдучица

млин Д.О.О. „1. Октобар“

Пландиште

млин „Напредак“ А.Д.

Велика Греда

Извор: Општинска управа општине Пландиште (одсек за пољопривреду)

3.1.1.3.2. Сточарство
Сточарство у општини Пландиште слабије је заступљено. Све је углавном у индивидуалној
режији и није организовано, осим живинарства које је у порасту.
У последњих тридесет година живинарство у општини Пландиште имало је два различита
развојна периода. Осамдесете године прошлог века биле су планске како у погледу развоја
произвођачких тако и прерађивачких капацитета по свим карикама производње. Задњих
15 година тог и таквог развоја нема. Пошто постоји обученост, значајно стручно знање, па и
традиција, јавља се самостална иницијатива у развоју, што је добро. Међитим, то су мали
појединачни капацитети који у блиској будућности неће бити конкурентни ни интересантни
за постојеће прерадне капацитете, који ће излазити на тржиште. Зато је будућност у
подстицању заинтересованих произвођача да граде примерене капацитете од 1.500 m2,
који ће омогућити укључивање у велике произвођачке системе, који су у припреми у кругу
од 100 километара, омогућити отплату улагања и корићења данас познате технологије,
генетике и технике. Задатак локалне смоуправе је да се активности усмере на
оспособљавање могућих локација (наћи урбанистичка решења) којих има на територији
Општине, али и на помоћи при коришћењу средстава свих фондова, као и кредитних
линија за ове намене, који могу бити доступни потенцијалнним инвеститорима.
Организована живинарска производња тренутно се одвија преко фирме д.о.о. „Виндија“
Лајковац, са представништвом у Пландишту, која се бави производњом и прерадом
живинског меса.
Говедарство које је заступљено у индивидуалном сектору најбоље се огледа у производњи
млека, чији откуп на територији општине Пландиште врше три млекаре („Имлек“,
„Сомболед“ и „Дабомлек“). Број газдинстава која узгајају говеда се смањује, али се
повећава број грла по газдинству (5-10 грла). Тов говеда је неорганизован и слабо
заступљен. Разлог је неповезаност банкарског, кланичног и индивидуалног сектора.
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Овчарство је заступљено у мањој мери као фармски облик (преко 50 грла). Претежно се
ради о индивидуалном држању, и то од 2 до 10 грла. Тов јагњади није организован.
Свињарство је у паду, свиње се узгајају за сопствене потребе а фармски облик узгајања не
постоји. Требало би започети активност на реализацији програма производње свињског
меса и прерађевина од истог на бази омега 3 масних киселина. То је сигурно пут којим
треба ићи са становишта могућности пласмана, конкурентности и заинтересованости
тржишта, како домаћег, тако и страног. Реализацијом овог пројекта до краја омогућава се
развој великог броја мини фарми са сигурном основом. Са овим програмом требало би се
стручно упознати, препознати у њему интерес и видети шта локална самоуправа треба и
може помоћи у његовој реализацији.
Пчеларство је у порасту, повећава се број пчелара, али и број кошница по једном пчелару.
У 2012. год. на територији општине Пландиште било је 2.069 кошница пчела.
Разлог слабе заступљености сточарства је изумирање села, одлив младих, недовољни
подстицаји какао од државе тако и од локалне самоуправе.
Треба искористити предности које се огледају у великим површинама под пашњацима и
ораницама, али и подстицати држање говеда до 20 грла. За држање већег броја говеда
(преко 20 грла) треба омогућити услове ван насељеног места, а у складу са стандардима ЕУ.
Приоритет је зауставити одлив младих људи, исте едуковати из области повећања
профитабилности породичних фарми.
Циљ и задатак је омогућити средства за повећање производње. Такође, треба тежити ка
проширењу постојећих објеката, изградњи нових, набавци одговарајуће опреме, као и
набавци приплодних грла.
Табела 27: Бројно стање стоке у општини Пландиште
Категорија
Говеда
Краве и стеоне јунице
Свиње
Крмаче и супрасне назимице
Овце
Приплодне овце
Живина

Година
2001.

2011.

1.900
1.300
11.000
900
1.600
1.200
2.000.000

1.460
970
3.470
550
950
700
4.300.000

Стопа промене
(%)
-23,15
-25,38
-68,45
-38,89
-40,63
-41,67
+115,00

Извор: Ветеринарска станица ''АРС ВЕТ'' Пландиште

Бројно стање свих категорија стоке изузев живине, у општини Пландиште значајно се
смањило у 2011. год. у односу на 2001. год.. Највећа стопа промене, тј. највећи пад
забележен је код категорије свиња и то за чак 68,45%. Код категорије живине забележен је
пораст од чак 115%.

3.1.1.4. Развој МСП и предузетништва
Предузетништво је покретач и један од основних носилаца промена и напретка економије
неког друштва. Приватно предузетништво је један од настаријих облика робне привреде
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које је у свим условима потврдило виталност и прилагодљивост владајућим начинима
привређивања. Оно је једно од наујспешнијих субјеката организовања и остваривања
привредне делатности, јер предузетник ради самостално, својим средствима, самостално
управља, сноси ризик и самостално располаже стеченом добити.
Развој предузетништва у већем обиму на овим просторима је започео 1989. године
доношењем Закона о приватним предузетницима који је у многоме либерализовао услове
за бављење самосталном делатношћу. Сектор приватног предузетништва је имао и има
значајну улогу у процесу транзиције и преструктуирања наше привреде, када велики број
радника остаје без посла. Многи се окрећу приватном предузетништву као породичном
бизнису и начину обезбеђења средства за егзистенцију.
Крајем 1989. год. на подручју општине Пландиште било је регистровано свега 28
самосталних радњи, да би њихов број из године у годину растао.
Табела 28: Број самосталних радњи у општини Пландиште у периоду 2000.-2006. год.
Врста делатности
Трговина
Угоститељство
Занатство
Превозници
Остало
УКУПНО:

2000.
63
31
42
12
12
160

2001.
74
29
43
12
9
167

2002.
88
28
49
11
13
189

2003.
88
27
54
15
15
199

2004.
89
18
48
15
17
187

2005.
113
22
49
15
20
219

2006.
230

Извор: АПР (Агенција за приватне регистре)

Крајем 2006. год. на подручју општине Пландиште регистровано је 230 самосталних радњи.
У укупном број радњи најзаступљенија је трговина и услужно занатство, док је број радњи
из области производње изузетно низак. Основни разлог за ово јесте непостојање већих
производних система у окружењу, за које се по правилу кроз кооперантску производњу
везују предузетничке радње и мала предузећа, као и слабо коришћење државних фондова
основаних за подстицај развоја предузетништва.
Структура МСП и предузетничких радњи у општини Пландиште, у складу са економским
кретањима у последњих 15-20 година, указује на мању заинтересованост према
производним делатностима. На већу орјентисаност ка трговини и услужним делатностима,
указује учешће поменутих делатности у укупном броју регистрованих МСП и
предузетничких радњи. У оба случаја, највећи број привредних субјеката послује у области
трговине.
Ранијих година функционисање привреде на свим нивоима почивало је на великим
привредним системима, који су постали кочница и ограничавајући фактор будућег развоја.
Започети процес транзиције указује на структуралне неусклађености и функционалности
организације, нарочито у погледу величине привредних субјеката.
Бројни и велики проблеми из претходног периода највише опредељују услове
привређивања, па тиме и неповољан положај малих и средњих преузећа и предузетника.
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Услови и начин пословања МСП и предузетника регулисани су, првенствено републичким
законима и другим прописима, док је надлежност локалне самоуправе ограничена и своди
се на регулисање само појединих питања која су од значаја за рад предузетника.
У нашој земљи не постоје прописи који се посебно односе на МСП, тако да се њихов
положај и пословање може посматрати са становишта одредаба везаних за привредне
субјекте уопште.
Постојање веома великог броја административних препрека које отежавају и успоравају
пословање МСП, једна је од карактеристика која се везује за овај сектор. То се, пре свега
односи на некретнине, дозволе за рад, извоз, увоз, сертификацију и слично. Заједничко за
све је велики број процедура, дуго време трајања и високи трошкови.
Требало би очувати старе занате и подстицати становништво на едукацију истих кроз разне
курсеве, обуке, тренинге. Такође, требало би вршити афирмацију аутохтоних заната, као
што су израда старих банатских ћилима и одевних предмета од вуне и других природних
материјала са препознатљивим фолклорним мотивима овог поднебља.
Што се тиче институција на локалном нивоу, релевантних за развој МСП и предузетништва,
њихова функција је пружање нефинансијске подршке истим. Ту се може издвојити:
1. Испостава АПР-а
2. Удружење предузетника општине Пландиште
3. РЦР БАНАТ, д.о.о., Зрењанин
4. РПК Панчево
Ове ове институције реализујући своје редовне активности, а нарочито путем својих
пројеката, утичу на побољшање ситуације у сектору МСП.

3.1.1.5. Туризам
О туризму у Општини се стара Општинска Управа Пландиште.
Смештајни капацитети осим двораца „Капетаново“ и „Јагодић“, постоје и у мотелу „Платан“
у Пландишту, и то 10 двокреветних соба, тј. 20 лежајева. Мотел има и салу са 240 места, као
и летњу терасу.
Општина Пландиште нема туристичку организацију. У Општини нема туристичких агенција
и не постоји носилац туристичко-угоститељске делатности. У општини нема хотела. Нема
регистрованих смештаја по домаћинствима, мада постоје одређена интересовања.
У општини Пландиште постоје ловачка, кинолошка и риболовачка удружења.
Ловачко удружење „Брзава“ Пландиште има ловно подручје од 36.000 ha, где су
заступљене следеће врсте дивљачи: срндаћ, зец, фазан, препелица итд. Ловачко удружење
има осам ловачких домова. На територији општине Пландиште постоји пет полигона за
гађања глинених голубова. Поред ловаца из наше земље, долазе и гости и ловци из
Словеније, Македоније, Грчке, Словачке, Немачке и Француске.
Такође постоје и кинолошка друштва „Брзава“ из Велике Греде и „Брзава“из Пландишта,
као и Клуб одгајивача голубова „Стрела“ из Велике Греде и Друштво пчелара „Банатска
матица“ из Пландишта.
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Понуда риболовног туризма одвија се преко канала Дунав Тиса Дунав и његових притока:
Карачонијев канал, река Брзава, река Моравица и Шулухов канал. Заступљене су рибље
врсте као што су: шаран, штука, смуђ, бабушка, деверика итд. Постоје и следећа
риболовачка удружења: УСР „Смуђ“ Пландиште, УСР „Шаран“ Велика Греда, УСР „Шаран“
Јерменовци и УСР „Кедер“ Хајдучица.
Поред поменутих угоститељских објеката у општини Пландиште постоји и око тридесетак
кафића, пицерија, ресторана, кафана.
Табела 29: Туристичке и друге манифестације у општини Пландиште у 2013. год.
Р. бр.

Назив

1.

Хајка на лисице

2.

Савезна изложба паса

3.

4.
5.

Регата (100 пловила и
250 учесника)-сваке
треће године
Градска слава
Пландишта „Св.
Рафаило Банатски“
Рок Вилиџ-рок
фестивал и скуп бајкера

6.

Дани рибара „ЈаношикЈерменовци“

7.

Дани шљиве у
Хајдучици

8.

„Нај пита“

Датум

Место

Прва недеља у
фебруару
Задњи викенд у
јуну

Маргита
Велика Греда

Организатор
Ловачко удружење ''Брзава'',
Пландиште
Кинолошко друштво ''Брзава'',
Велика Греда

Крај јула, почетак
августа

Канал ДТД,
Јерменовци

Туристички савез Војводине,
МЗ Јеременовци

29. август

Пландиште

Општина Пландиште

Трећа недеља
августа

Банатски Соколац

Мирко Миљуш Rock Village,
Општина Пландиште

Прва недеља
септембра

Канал ДТД,
Јаношик,
Јерменовци

УСР ''Шаран'' Јерменовци,
Општина Пландиште

Хајдучица

Актив жена ''Око''

Пландиште

Актив жена „Инвалиди рада
општине Пландиште“

Друга недеља
септембра
Последња недеља
новембра

Извор: Општинска управа општине Пландиште

3.1.1.6. Услуге и трговина
Капацитети намењени задовољавању свакодневних потреба становништва су
задовољавајући, док су за снабдевање трајним потрошним добрима становници Општине
усмерени на веће трговинске центре (Вршац, Зрењанин, Београд). Анализа постојећих
трговинских капацитета указала је на недостатак савремених трговинских капацитета у
свим насељима. Просторна дистрибуција капацитета малопродајне мреже доста је
неповољна, јер је највећа концентрација у општинском центру (Пландишту), што отежава
равномерно услуживање потрошача у осталим насељеним местима.
Занатство у општини Пландиште није развијено, а број занатских радњи је из дана у дан све
мањи, (на пример: тренутно нема ниједна обућарска и фотографска радња, као ни један
кључар,оџачар итд.). Структура занатских услуга указује да су услуге у служби човека и
домаћинства највише заступљене, затим аутопревозничке и да је највећи број занатлија у
општинском центру.
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Табела 30: Број предузетника по врстама делатности у Општини на дан 18.07.2013. год.
Врста делатности
Занатство
Трговина
Превозници
Угоститељство
Остало
УКУПНО:

Број
90
61
30
20
54
255

Учешће (у %)
35,30
23,92
11,76
7,84
21,18
100,00

Извор: Општинска управа општине Пландиште - КЛЕР (на основу података АПР)

На територији општине Пландиште у јулу месецу 2013. год. највише је било заступљено
занатство са 35,3%, а најмање угоститељство са 7,84%.

3.1.1.7. Кратак преглед релевантних планских докумената
Као кључни релевантни документ сигурно да фигурише Стратегија развоја општине
Пландиште 2008-2013. у којем се на један интегралан начин приступило развојној
проблематици са аспекта одрживости, а што је на почетку XXI века императив за велики
број локалних заједница, како у земљи, тако и широм света.
У процесу израде Документа, између осталог, поштован је принцип јавности, тако да су
грађани имали више прилика да дају свој допринос у дефинисању стратегије и касније у
њеној разради.
Документ се у основи састоји из следећих кључних поглавља:
 Општи подаци
 Процена стања
 Визија заједнице
 Стратешки циљеви
 Инструменти и Национални оквир
 Акциони планови 2008-2013.
У Процени стања, разрађене су следеће теме: Демографски подаци, Инфраструктурна
развојеност Општине, Привреда, Заштита животне средине, Образовање и васпитање,
Цивилни сектор, Информисање, Култура, Физичка култура и спорт, Социјална заштита,
Здравствена заштита, Локална самоуправа. У поглављу ПРИВРЕДА, детаљно су разрађени
следећи делови: Незапосленост; Запосленост; Зараде; Народни доходак; Инвестиције;
Пољопривреда; Индустрија, трговина и угоститељство; Предузетништво; Приватизација;
Туризам.
У делу Акциони планови 2008-2013. табеларно су за сваки сегмент стратегије постављени:
Циљеви, Активности, Време спровођења, Реализатори активности и Ефекти. АКциони план
садржи следеће сегменте: Демографија, Инфраструктура, Привреда, Пољопривреда,
Туризам, Заштита животне средине, Образовање и васпитање, Информисање, Култура,
Физичка култура, Социјална заштита, Здравствена заштита, Локална самоуправа.
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Без обзира што у Документу нема развијених индикатора за праћење стања, он
представља добру основу за поређење са претходним стањем, а такође може послужити и
за идентификовање пројеката који ће се наћи у акционом плану ове Стратегије, нарочито у
областима у којима нису постигнута очекивана унапређења.
Општинско веће општине Пландиште је у фебруару 2014. године усвојило Локални
Акциони план запошљавања општине Пландиште за 2014. годину (ЛАПЗ), као основни
инструмент за спровођење активне политике запошљавања у 2014. год., чиме утврђује
приоритете и мере за унапређење запослености и смањење незапослености.
Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених мера и приоритета подразумева активно
учешће и сарадњу свих релевантних институција и социјалних партнера. Из тог разлога
поред Општинске управе и Савета за запошљавање, у припреми и изради ЛАПЗ
учествовали су: НСЗ-Филијала Вршац, Испостава Пландиште, Удружење предузетника,
послодавци и невладине организације које се баве проблематиком инвалидних лица.
Приоритети активне политике запошљавања у 2014. год. планирани су кроз реализацију
општих и специфичних циљева. Општи циљ политике запошљавања на подручју општине
Пландиште је повећање запослености и подстицање запошљавања и социјалног
укључивања теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица.
Специфични циљеви су дефинисани кроз:
1) Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и веће социјалнo
укључивање осетљивих група кроз јавне радове – 25 лица;
2) Подстицање запошљавања младих 5 (стручна пракса)
3) Унапређење социјалног дијалога на територији Општине
4) Унапређење социјалног дијалога на међуопштинском нивоу кроз спровођење
регионалних јавних радова - 5 лица у трајању од 2 месеца
Крајем 2013. год. формиран је Регионални савет за запошљавање за општине Вршац, Бела
Црква и Пландиште. Ове године планира се мера спровођења регионалних јавних радова
као пилот пројекат.
У сваком случају, и овај документ представља добру основу за идентификовање пројеката
који ће се наћи у акционом плану ове Стратегије.
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3.1.2. SWOT анализa – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Радна група РГ 1: Економски развој је у оквиру свог тематског подручја израдила SWOT
матрицу приказану у наставку.
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+









СНАГЕ
Велике површине обрадивог
пољопривредног земљишта ***
Сировинска база у пољопривреди и
капацитети***
Обучена радна снага (у пољопривреди,
текстилној индустрији, нафтној индустрији,
индустрији полимера ...)**
Интерна инфраструктура (сва насељена
места повезана су гасном и
телекомуникационом инфраструктуром)**
Пољопривреда са прехрамбеном и
кланичном индустријом**
Природни ресурси: нафта,природни гас,
термалне воде, ветар**
Индустрија пластичне амбалаже и
текстилна индустрија*
Доступност хидросистему ДТД*
Развијен ловни и риболовни туризам*
Релативно добро очувана животна
средина*
Хетерогена национална и етничка структура
становништва (20 нација)*
Богато наслеђе у виду паркова и двораца,
индуковане термалне воде*
Пораст предузетничких радња у области
производње и услуга*
ШАНСЕ
Програми Владе РС и АПВ***
ЕУ фондови***
Развој пољопривреде и прерађивачке
индустрије уопште**
Ревитализација железничког саобраћаја,
стављање у функцију водног саобраћаја и
повезивање са друмским саобраћајем*
Регионална и прекогранична сарадња
(привреда, туризам ...)*
Приватно-јавно партнерство*

-

-

-
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СЛАБОСТИ
Застарела механизација у пољопривреди***
Лоше стање путева, водовода и гасне
мреже**
Прерађивачка индустрија стагнира и има
тенденцију опадања**
Неискоришћеност хидросистема ДТД (за
наводњавање пољопривредних култура)**
Недовољна уређеност радне зоне**
Технолошка застарелост опреме у
привреди**
Разуђеност општине**
Неповољна старосна структура
становништва и газдинстава**
Недостатак одговарајућег стручног кадра**
Недовољна искоришћеност природних
потенцијала**
Непостојање пројектних тимова за
ефикасније коришћење финансија из
различитих фондова*
Нефункционалност железничког и водног
саобраћаја и неповезаност са друмским
саобраћајем**
Непостојање средњих стручних школа**
Непостојаност и неажурираност базе
података о пољопривредном земљишту и
пољопривреднимм газдинствима*
ПРЕТЊЕ
Несигурна и нестабилна аграрна
политика***
Одлазак младих у веће центре али и читавих
породица у најпродуктивнијој животној
доби***
Политичка и економска нестабилност***
Негативан природни прираштај (најмања
стопа наталитета у округу)**
Недостатак инвестиција **
Законска регулатива**
Конкуренција међународног тржишта*

3.2.

Друштвени развој

3.2.1.

Опис тренутне ситуације

3.2.1.1.

Образовање

Образовна структура становништва у општини Пландиште је приказана посредством
следеће табеле.
Табела 31: Образовна структура у Општини, према нивоу образовања

Пол

Укупно

свега
ж
м

Без
школе

9.921
4.941
4.980

445
296
149

Непотпуно
основно
образовање

Основно
образовање

Средње
образовање

Виша школа

Висока школа

2.679
1.384
1.295

4.616
1.976
2.640

397
198
199

397
198
199

1.387
889
498

Извор: РЗС

Преглед образовних институција за различите нивое образовања, са седиштем у општини
Пландиште, дате су у наставку.
Предшколско васпитање и образовање
Мрежу установа предшколског васпитања и образовања у општини Пландиште чине:
1. ПУ „Срећно детињство“ Пландиште са издвојеним одељењима у Великом Гају,
Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити
2. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, одељење ПУ у Великој Греди и
Милетићеву
3. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, одељење ПУ у Хајдучици и Старом Лецу.
ПУ „Срећно детињство“ Пландиште има укупно 170 корисника/деце. Само у Пландишту се
услуге пружају за децу узраста од 1 до 7 година, а у осталим насељима за децу узраста од 3
до 7 година.
Табела 32: Врсте програма у ПУ у 2013-2014. год.
Врсте програма
Предшколски програм
Обданиште
Јаслени узраст
УКУПНО:

Број група

Број деце
7
4
2
13

80
65
29
170

Извор: ПУ и ОШ

У ПУ је запослено укупно 34 радника, и то са виском стручном спремом 2, са вишом 15, са
средњом 13 и са основном школом 4 запослена.
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Објекат у Пландишту је саграђен 1982. год. са свим садржајима и у доста је добром стању.
Столарија је замењена, а у току су радови на замени олука и окапница. Просторије
подручних одељења се налазе у оквиру зграда основних школа, те се у оквиру планираних
санација и адаптација школа, врши и адаптација и санација простора намењених за дечије
вртиће.
Основно образовање и васпитање
Мрежу основних школа у општини Пландиште чине :
1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, са издвојеним одељењима у Великом Гају,
Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити
2. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда са издвојеним одељењем у Милетићеву
3. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица са издвојеним одељењем у Старом Лецу.
ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици, поред делатности основног образовања и
васпитања, обавља и делатност основног образовања и васпитања одраслих, као и
делатност образовања и васпитања ученика у процесу инклузије.
Основни подаци о основним школама на територији Општине Пландиште:
Број школа и подручних школа: 3 школе и 7 подручних школа
Укупан број ученика: 846 + 62 одрасла лица у програму „Друга шанса“ (од школске 2013/14
образовање одраслих је део).
Број одељења: 32 одељења у три основне школе; 26 одељења у поручним школама; 1
одељење ученика са сметњама у развоју ; 3 одељења одраслих. Укупно 62 одељења.
Број и структура запослених у основним школама, за школску 2013-2014. год.:
Укупан број запослених: 155
Број наставника и васпитача: 98
Ваннаставно особље: 57
Језици на којима се изводи настава: српски, румунски, мађарски и изучавање словачког
језика као језика средине.
Средњошколско образовање
У Општини Пландиште нема средњих школа. Ђаци који се опредељују за средње школе у
околини (Вршац и Алибунар) у највећем проценту су путници. Како Општина
субвенционише цене месечних карата, може се одредити приближан број деце која
похађају средње школе.
Број субвенцинисаних месечних карата за свакодневно путовање: 268
Број субвенцинисаних месечних викенд-карата: 70
Укупан број средњошколаца: 338
Како је према подацима РЗС, на основу пописа становника 2011. год , укупан број младих у
узрасту од 15 до 18 година 507, проистиче да је школовање након основне школе, у овој
школској години наставило приближно 67%.
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3.2.1.2.

Здравствена заштита

У општини Пландиште здравствене установе чине:
 Дом здравља у седишту Општине,
 Амбуланте, у свим насељеним местима и
 Апотекарска служба, у четири насељена места.
Поред наведеног, у општини Пландиште постоје и 2 приватне здравствене установе:
Гинеколошка ординација и установа „Аrs medici“ Пландиште, као и 2 приватне апотеке:
„Здравље“ и „Мелем“ у Пландишту.
У Дому здравља у Пландишту пружају се услуге опште праксе, услуге зубне службе,
педијатрије, гинекологије, лабораторије и интерне медицине. У оквирима рада Дома
здравља је и служба хитне помоћи, као и кућно лечење. Укупно, у седишту општине и свим
насељеним местима, има 73 запослена раника.
Дом здравља „1. Октобар“ у Пландишту је саграђен 1980. год. и у доста је добром стању.
Амбуланте у Великој Греди, Хајдучици, Милетићеву и Старом Лецу су комплетно
адаптиране и углавном задовољавају потребе здравствене службе. Амбуланте у Маргити,
Великом Гају, Купинику и Барицама су делимично адаптиране, те је неопходно наставити
са радовима како би се у потпуности привеле намени. Абмуланте у Дужинама,
Марковићеву, Јерменовцима и Банатско Соколцу нису адаптиране и у њима се отежано
пружају здравствене услуге.
Поједине амбуланте су лошем стању и на њима је неопходно извршити радове у смислу,
адаптације, доградње и реконструкције.
У погледу опреме, здравственој установи недостаје следеће:
1. Општа медицина: негатоскоп, аспиратор, стерилизатор, ЕКГ апарат, рефлектор
2. Здравствена заштита жена: колпоскоп, фрижидер, клима уређај, апарат за
криотерапију, микроскоп, стерилизатор, гинеколошки сто
3. Здравствена заштита деце: амбу апарат (мали), аспиратор, стерилизатор, ЕКГ апарат,
рефлектор
4. Интерна медицина: холтер мониторинг апарат за тест оптерећења, ради ефикасније
дијагностике
5. Лабораторија: два микроскопа, биохемијски апарат
6. РО дијагностика: РО апарат шестовалентни, аутоматска машина за развијање РО
филмова, негатоскоп
7. Кућно лечење: портабл ЕКГ, апарат за кисеоник, аспиратор, амбу апарат, санитетско
возило
8. Стоматологија: стоматолошки апарат са микро мотором и турбином, стоматолошка
столица са припадајућом опремом (2 комада), кавитрон и клима-уређај.
Објекти здравствене заштите у општини Пландиште
У општини Пландиште се налази 12 амбуланти и један Дом здравља. Једино у насељеном
месту Лаудоновац нема амбуланте, због изразито малог броја становника ( по попису из
2011. год. било је становника).
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У пет насељених места амбуланте су у лошем стању , делимично комунално опремљене и
само делимично функционалне (Маргита, Марковићево, Дужине, Банатски Соколац,
Купиник). Од комуналне опреме недостаје телефон и канализација. Реч је о објектима који
су стари 50 и више година и необходна је њихова адаптација.
У седам насељених места (Велики Гај ,Барице, Јерменовци, Хајдучица, Стари Лец,
Милетићево, Велика Греда) објекти су у релативно добром стању, са необходном
комуналном опремљеношћу (вода, струја,грејање,телефон).
Дом здравља у Пландишту је изграђен 1980. год., површина самог објекта је 2.150 m2 и у
потпуности је комунално опремљена. У Дому здравља су службе опште праксе, интерне
медицине, педијатрије, стоматологије, гинекологије,лабораторије, хитне помоћи и
патронажна служба. Од укупно 73 запослена радника у 2013. год., њих 49 је запослено у
Дому здравља у Пландишту.
Апотеке постоје у три насељена места (Хајдучица, Јерменовци, Велика Греда ) и у седишту
општине, Пландишту. Ове четири апотеке чине Апотекарску установу при Дому здравља у
Пландишту. Осим ових, постоје и три приватне апотеке – две у Пландишту и једна у
Јерменовцима.
Поред наведених, проблем представља и недостатак лекара и лекара специјалиста.
Табела 33: Структура запослених радника у Дому здравља, Пландиште, за 2013. год.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив
Специјалиста доктор медицине
Доктор медицине
Специјалиста
дечије
превентивне
стоматологије
Доктор стоматологије
Дипломирани фармацеут
Виши медицински техничар
Медицински техничар
Стоматолошке сестре
Фармацеутски техничар
Дипломирани правник
Економски техничар
Возачи
Спремачица
У К У П Н О:

Број
радника
5
10
1
1
2
3
23
3
6
1
4
6
8
73

Извор: Дом здравља, Извештај о раду

Смртност становништва показује узлазни тренд, како по апсолутном броју умрлих, тако и у
вредности опште стопе морталитета.
Најчешћи узрок смрти у Општини су болести система крвотока. Општина Пландиште спада
у угроженије делове Србије по питању здравствене заштите и то због ниске свести
становништва по том питању, због традиционалног начина исхране који погодује настанку
кардиоваскуларних болести и због опште кризе која погађа ову област, а нарочито
превентивну медицину.
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Табела 34: Умрли према узроку смрти (2012. год.)
Општина
Пландиште
апсолутно
%

Узрок смрти

Заразне и паразитске болести
Тумори

Територијална јединица
Јужнобанатски
АП Војводина
округ
апсолутно
апсолутно
%
%

Република
Србија
апсолутно
%

1

0,47

19

0,45

122

0,44

454

0,44

38

17,84

919

21,64

6179

22,49

21725

21,22

Болести крви, крвотворних
органа и поремећаји имунитета
Болести жлезда са унутрашњим
лучењем, исхране и
метаболизма
Душевни поремећаји и
поремећаји понашања

0

0,00

6

0,14

47

0,17

193

0,19

10

4,69

140

3,30

764

2,78

3092

3,02

0

0,00

10

0,24

250

1163

1,14

Болести нервног система и чула

1

0,47

45

1,06

450

1,64

1768

1,73

Болести система крвотока

130

61,03

2473

58,24

14908

54,27

54972

53,68

Болести система за дисање

11

5,16

187

4,40

1279

4,66

4975

4,86

Болести система за варење

7

3,29

128

3,01

939

3,42

3405

3,33

Болести коже и поткожног ткива

1

0,47

9

0,21

29

0,11

83

0,08

0

0,00

3

0,07

70

0,25

169

0,17

2

0,94

64

1,51

425

1,55

2095

2,05

Трудноћа, рађање и бабиње

0

0,00

1

0,02

2

0,01

10

0,01

Стања у перинаталном периоду

1

0,47

10

0,24

65

0,24

282

0,28

0

0,00

4

0,09

26

0,09

98

0,10

5

2,35

82

1,93

883

3,21

4631

4,52

6

2,82

146

3,44

1032

3,76

3285

3,21

213 100,00

4.246

100,00

Болести мишићно-коштаног
система и везивног ткива
Болести мокраћно-полног
система

Урођене деформације и
хромозомске ненормалности
Симптоми, знаци и патолошки
клинички и лабораторијски
налази
Повреде, тровања и последице
деловања спољних фактора
Укупно:
Извор: РЗС
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0,91

27.470 100,00

102.400 100,00

Пружање здравствених услуга
На подручју општине Пландиште је код сваког детета у просеку обављен један систематски
или контролни преглед у саветовалишту.Притом је свако дете у првој години живота имало
један или два превентивна прегледа, а у осталим годинама живота по један превентивни
преглед.
У службама за здравствену заштиту деце предшколског узраста, на територији општине је
током 2011. год. утврђено просечно 4 обољења по сваком детету. Општа стопа обољевања
износи 4 оболела на 100 деце, а притом 5 водећих болести чине 76% укупног обољевања.
У служби за здравствену заштиту деце школског узраста и омладине, на територији
општине Пландиште је током 2011. год. евидентирано просечно 2 обољења по сваком
детету. Општа стопа обољевања износи 58 оболелих на 100 деце, а 5 водћих болести чине
71% укупног обољевања.
Групе обољења које у највећем проценту учествују у обољевању као предшколске, тако и
школске деце, су:
- Болести система за дисање,
- Заразне и паразитарне болести,
- Болести коже и поткожног ткива,
- Повреде, тровања и последице спољних фактора, и
- Болести система за варење.
Током 2011. год. је код сваког одраслог у просеку дијагностификовано бар једно обољење.
Општа стопа обољевања код становника старијих од 18 година је износила 72 оболела на
100 становника, а 5 водећих болести чине 56% укупног обољевања. То су болести:
- Болести система за дисање,
- Болести система крвотока,
- Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива,
- Повреде, тровања, последице спољних фактора, и
- Болести мокраћно-полног система.
Унапређење здравственог система је у интересу свих грађана. Увођење институције
изабраног лекара је у функцији јачања превентивне и примарне здравствене заштите, што
дугорочно треба да утиче на смањење обољевања становништва а самим тим и на
подизање квлитета живота становништва. Потребно је подићи ниво здравствених услуга
јачањем људских ресурса кроз специјализацију, која треба да буде организована у
партнерству са државом и локалном заједницом.Унапређење рада лабораторије, у
техничком и професионалном смислу, један је од приоритета, посебно имајући у виду
старосну структуру становништва. Бољом организацијом рада и обезбеђењем додатних
финансијских средстава, потребно је обезбедити „лекара у сваком насељу“.

3.2.1.3.

Социјална заштита

За послове социјалне заштите у Општини Пландиште институционално је надлежан Центар
за социјални рад, који је смештен у делу зграде Скупштине општине Пландиште. Центар
обавља послове породично правне и материјалне заштите социјално угрожених категорија
становништва.
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Друга установа на територији општине Пландиште која обавља делатност из домена
социјалне заштите је Дом за смештај душевно оболелих лица „1. Октобар“ Стари Лец. Ова
установа је у погледу финансирања у надлежности Покрајине, али будући да опслужује
велики број корисника и запошљава релативно велики број људи, значајна је за општину
Пландиште. Дом је по подацима из 2012. год., имао укупно 578 корисника, о којима се
старало 157 запослених. Смештен је на простору од око 5,4 ha, у објектима површине 7.200
m2. Дом пружа свеобухватну услугу корисницима: смештај, храну, одевање, здравствену
заштиту, радну и социјалну рехабилитацију. И даље се намеће потреба за проширењем
смештајних капацитета, за адаптацијом и санацијом постојећих, како би се створили што
бољи услови за квалитетно обављање делатности за које је установа и основана. Основни
мото ове установе је, како сами кажу: „Сваки дан нешто ново и боље у односу на јуче“.
Као резултат међуопштинске сарадње са суседним општинама, у Старом Лецу је отворено
прихватилиште за одрасла и стара лица.

ПОДАЦИ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Табела 35: Преглед укупног броја корисника социјалне заштите на територији општине
Пландиште, у периоду 2008-2012. год.
Година

Број корисника

2008.

1.767

2009.

1.776

2010.

1.813

2011

1.476

2012.

1.354

Извор: ЦСР, Пландиште

Прегледом броја корисника социјалне заштите у периоду 2008-2012. год. може се
констатовати стални пораст броја корисника социјалне и породично правне заштите. Током
2011. год. је донет нови “Закон о социјалној заштити”. До разлике у броју корисника у
2012. год., долази због чињенице да је смањен број становника,а што је последеца
познатих демографских чинилаца - негативан природни прираштај, повећан проценат
морталитета, миграције ка већим центрима, асимилација и економско осамостаљивање
избеглих лица. Такође, знатно је већи број корисника у току извештајних година, а на крају
године се смањује. Разлог је у томе што су многи корисници социјалне помоћи радно
способни, па имају прекид од три месеца у добијању помоћи, што се одражава на коначан
број корисника у току једне године.
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Табела 36: Укупан број корисника ЦСР (уписаних у регистар) на активној евиденцији у
извештајном периоду према периоду, према старосним групама и родној припадности

Корисници по узрасту

Деца
(0-17)
Млади
(18-25)
Одрасли (26-64)
Старији (65 и више)
Укупно:

Број корисника на
активној евиденцији у
току извештајног
периода(01.01.2011. 31.12.2011.)
м
ж
Укупно
270 236
506
41
51
92
291 266
557
202 119
321
804 672
1.476

Број корисника на
активној евиденцији
31.12.2012.
м
239
30
274
114
657

ж
219
42
243
193
697

Укупно
458
72
517
307
1.354

Извор: ЦСР, Пландиште

Деца и млади са терирторије општине Пландиште у највећем броју (по последњим
подацима из 2012., укупно 313) су чланови домаћинстава који су корисници новчане
социјалне помоћи. Значајан број је деце и младих који су са инвалидитетом (по последњим
подацима из 2012. их је 41), а за које не постоји никаква врста услуга нити мера које се
пружају у нашој општини. Такође и њиховим родитељима би одговарала свака врста
подршке (финансијска, саветодавна, помоћ у кући, размена искустава и др.). Овој
категорији могла би бити прикључена категорија хранитеља код којих је такође велики број
смештене деце или младих са посебним потребама.
Битнија промена постоји и у броју корисника деце којима је признато право на породични
смештај jeр се у општини већ другу годину интензивно ради на популаризацији
хранитељства, a резултат је повећан број деце у хранитељским породицама.
У стратегији посебан акценат треба ставити на осамостаљивање или повратак у биолошке
породице особа са душевним обољењима (по последњим подацима из 2012. укупно их је
26) који су на смештају у Установама социјалне заштите а којих је у највећем броју
смештених у Дом за душевно оболела лица „1.октобар“ Стари Лец.
Обзиром да је наша општина једна од „најстаријих“ у Војводини, неопходно је имати
програме помоћи, услуга и мера за ову категорију становника. Свакако треба тежити
превенцији институционалног збрињавања и пропагирати останак у природном окружењу
за укупно најмање 170 старих лица, са територије наше општине. Тренутно у Центру за
социјални рад су ангажоване (до јула 2014.) две геронто-домаћице за насељено место
Пландиште и 4 (четири) геронто домаћице за 5 села општине Пландиште и то путем
пројекта који се завршава 31. 03. 2014. год. Такође значајно је и постојање Прихватилишта
у Старом Лецу, које обезбеђује ургентна збрињавања старих и немоћних без породичног
старања.
Жртве насиља (по последњим подацима из 2012. год. их је 34) су све чешће у систему
социјалне заштите и потребно је помоћи одређеним програмима жртвама у економском
осамостаљивању, јер углавном жртве насиља напуштају дотадашње место боравка.
По подацима из 2012. год. у опшштини Пландиште има 179 корисника Додатка на помоћ и
негу. Најчешће је реч о тешко оболелим, инвалидним лицима који немају других примања
и не постоје друге врсте услуга за ову категорију лица.
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Што се тиче припадника ромске националности укупно их има у систему социјалне заштите
197, што представља више од 70% укупне ромске популације у нашој општини. Посебним
пројектима обухваћена су деца и одрасли (образовна инклузија), а постоје и пројекти за
побољшање стамбених услова живота. Постоји и једно нехигијенско насеље у насељеном
месту Маргита (неопходан им је асфалтни пут, тротоар, водовод, канализација). Такође,
Роми су заинтересовани за едукације из области здравства, социјалне заштите,
образовања и васпитања и сл.)
Број лица којима је признато право на додатак за помоћ и негу другог лица је у односну на
остале категорије корисника у сталном порасту( посебно однос 2011/2012. год.)
Право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица остварило је укупно 41 лицe
(корисници додатка за ТНП по прописима из социјалне заштите и корисници новачне
накнаде за помоћ и негу другог лица по прописима ПИО у висини разлике увећаног
додатка и износа новчане накнаде по прописима ПИО). Овај број за 2012. год. није
коначан, пошто за све кориснике који су право на додатак за ТНП оставрили по прописима
из социјалне заштите, надлежна je комисија при ФОНД-у ПИО која није доставила потребне
обрасце.
У току 2012. год. просечан број породица којима је признато право на материјално
обезбеђење је 324. Такође је карактеристично да је знатан број породица користилo МО
на одређено време, углавном од 3 до 6 месеци, за време зимског периода када не постоје
услови за рад на сезонским пословима због временских прилика (пољопривреда је
најзаступљенија грана привреде у Општини).
Број лица која траже једнократну новчану помоћ повећава се из године у годину. Према
подацима из Центра за социјални рад, у 2013. години, одобрено је 566 једнократних
новчаних помоћи, за око 300 лица. Од овог броја, 361 једнократна новчана помоћ
додељена је одраслим лицима, за која се предпоставља да су радно способна. Велики број
породица, пре свега из категорије старачких и пољопривредних, нису довољно видљива за
друштвену заједницу, иако се налазе у тешком материјалном и социјалном стању. Због тих
разлога, потребно је извршити мапирање социјално угроженог становништва и промоцију
радне активације социјално угроженог становништва на локалном нивоу.
3.2.1.4.

Култура и уметност

Пландиште има богату културну традицију и вредно наслеђе, које су богатили сви народи и
националне мањине овог подручја. Становништво које се током векова овамо досељавало
доносило је, стварало и репродуковало елементе сопствене културе, али је и примало
културне тековине других народа. Мрежу установа културе општине чине:
1. Народна библиотека Пландиште,
2. Културно-образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште.
Народна библиотека Пландиште
Народна библиотека Пландиште основана је 1997. год. Укупно је запослено 4 радника и то
2 са високом стручном спремом и 2 са средњом. Од инфраструктурних капацитета користе
изнајмљене просторије у Пландишту и у Великој Греди. Поседују 2 рачунара у Пландишту и
једана у огранку, у Великој Греди. Неопходан је дупло већи простор, по могућности у
својини, и посебна просторија и опрема за завичајни фонд. Финансирају се из буџета
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општине Пландиште -преко 80% средстава користе за плате и куповину књига. Библиотека
има преко 20.000 књига, у огранку око 3.000. Књиге користи преко 1.700 читалаца.
Културне активности:
 „Машта може свашта“- радионица за децу до 14 година са више активности током
године (литерарна радионица, драмска радионица, конкурси поводом празника,
пригодни програми поводом празника и др.),
 Промоције књига,
 Изложбе дечијих радова, и
 Предавања.
Од 2006. год. отворен је огранак библиотеке у Великој Греди. Од исте године активирано је
и позајмно одељење Дому за душевно оболела лица у Старом Лецу.
Народна библиотека сарађује са Народном библиотеком Србије и Матицом српском кроз
стручна саветовања, годишње јубилеје и друге сусрете. Редовне активности библиотеке се
анализирају и статистички обрађују кроз Анкетну статистику за потребе Народне
библиотеке Србије и кроз Анализу рада библиотека у Војводини за потребе Матице српске.
Табела 37: Подаци о раду библиотеке у периоду 2008-2012. год.
Година

Број књига

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

17.877
19.090
20.047
21.245
22.477

Коришћење
публикација
14.235
16.755
17.855
16.051
14.385

Читаоци
1.532
1.580
1.619
1.647
1.683

% у односу на
бр. становника
11,5%
11,8%
12%
14,5% *
14,8%

Извор: Матица Српска
*Нови, већи проценти, на основу података из пописа становништва 2011.год.

Културно-образовни центар "Вук Караџић" Пландиште
Ова установа је основана 1997. год. Основна делатаност је: приказивање филмова,
уметничко стваралаштво и сценска уметност, организација културних манифестација,
изложби, забавних активности и слично.
Укупно је запослено 5 особа, од тога 4 на неодређено време а 1 повремено. Један
запослени има високу стручну спрему, један вишу, двоје средњу и 1 нижу стручну спрему.
Центар располаже са бископском салом која служи за готово севе манифестације и тзв
диско салом у којој се организују разне забаве за децу.
Највећи проблем је био непостојање гардеробе. Средствима Националног инвестиционог
плана почела је доградња овог објекта у 2007. год. и завршена је 2012. год.
Услуге ове установе користе грађани, културно-уметничка друштва , удружења грађана и
други.
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Објекти културе у Општини
Објекти културе су релативно бројни и бар делимично комунално опремљени, али је
проблем што су стари и нефункционални. Адаптација, пре свега, домова културе у
насељеним местима општине Пландиште, је неопходна, али се истовремено поставља као
проблем несразмера између потребних улагања и чињенице да број становника стално
опада, а старосна структура је све неповољнија.
У насељеном месту Хајдучица, 2010. године, на иницијативу Месног одбора Матице
Словачке, отворена је Етно кућа Матице Словачке, како би се стари предмети и народна
ношња, коју су у прошлости користили Словаци у Хајдучици, сачували од уништења. Етно
кућа је саграђена у XX веку, 1907. године. Зидови су од набоја, а кућа, покривена црепом,
представља аутентичан примерак градње кућа у Хајдучици.
Табела 38. Објекти културе у општини Пландиште
Насеље

Пландиште

Пландиште

Велика Греда

Велика Греда

Купиник

Јерменовци

Банатски
Соколац

Милетићево

Марковићево

Хајдучица

Садржај у оквиру Површина објекта Старост, спратност и
2
објекта
уm
квалитет објекта
Изграђен 1986,
Биоскоп,
Биоскоп
позоришне
П+1
(347 седишта),
Културни центар
представе,
2
Објекат
је у добром
„Вук Караџић“
402 m
концерти,
2
стању
Недостаје
Дискотека 180m
дискотека и сл.
гардероба
Изграђен 1986
на првом спрату
Народна
Библиотека са
2
библиотека
зграде
72 m
читаоницом
Пландиште
У добром стању
Простор недовољан
Народна
Изграђен пре
библиотека
Библиотека са
више од 50 год,
2
Пландиште –
50 m
читаоницом
приземље, у
огранак
лошем стању
Велика Греда
Изграђен пре
више од 50 год,
2
Дом културе
Скупови грађана
470 m
приземље, у
лошем стању
Изграђен пре
Није у
2
више од 50 год,
Дом културе
190 m
функцији
приземље, у
лошем стању
Објекат
Концерти,
реновиран
1984,
2
Дом културе
фолклор,
330 m
приземни, у добром
приредбе
стању
Изграђен пре
више од 50 год.,
Није у
2
Дом културе
250 m
функцији
приземни, у лошем
стању
Изграђен пре
Дискотека,
више од 50 год.,
2
Дом културе
250 m
скупови грађана
приземан потребна
адаптација
Изграђен пре
више од 50 година,
2
Дом културе
Скупови грађана
176 m
приземан, у
лошем стању
Повремени
Реновиран 1982,
2
Дом културе
скупови грађана,
470 m
приземни, потребна
приредбе и сл.
адаптација
Назив објекта
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Комунална
опремљеност
Потпуно
комунално
опремљен
Потпуно
комунално
опремљен

Струја, Грејање

Струја, Грејање

Струја

Струја, вода,
грејање

Струја

Струја, Грејање

Струја
Струја, вода,
грејање

Хајдучица

Маргита

Чувају се
предмети и
народна ношња
Етно кућа Матице
коју су у
Словачке
прошлости
користили
Словаци у
Хајдучици
Фолкор,
приредбе,
Дом културе
скупови
грађана

119m

2

330 m

2

Објекат је изграђен
1907. године,
реновиран и отворен
2010. године

Потпуно
комунално
опремљен

Реновиран
2001.године,
приземни,
задовољава

Струја, вода,
грејање

Извор: Општинска управа општине Пландиште

Културне манифестације
Многе културне манифестације имају вишегодишњу традицију, али су се и оне релативно
новије, наметнуле као значајан фактор туристичке промоције општине Пландиште (нпр. Rock
Willage, Фестивал крајишке песме и градска слава „Св. Рафаило Банатски). По броју учесника и
посетилаца, неке манифестације имају веома запажено место у региону, па и шире.
Табела 39. Културне манифестације
Назив манифестације
Општинска смотра дечијег музичког и фолклорног
стваралаштва
ф
Општинска смотра фолклорних традиција
фолклорног стваралаштва
традиција
Општинска смотра музичких друштава Војводинефолклорни ансамбли
Фестивал крајишке песме
Градска слава "Св. Рафаило Банатски"
Међународна туристичко спортска
манифестација "Дани рибара Јаношик Јерменовци"
Банатски ликовни мултимедијални салон
Зонска смотра ликовних уметника аматера
RockWillage - рок фестивал
Самостална ликовна изложба уметника
Општинска смотра рецитатора

Место одржавања

Време одржавања

Пландиште

март

Пландиште

април

Пландиште
Пландиште
Пландиште
Јерменовци-Јаношик
Пландиште
Пландиште
Банатски Соколац
Пландиште
Пландиште

април/сваке друге
године
мај
август
прва недеља
септембра
мај-јун
октобар
август
јун
март

Извор: КОЦ „Вук Караџић“, Иѕвештај о раду

Културно-уметничка друштва
Број КУД-ова је релативно мали, али су због бројности чланова веома значајан фактор
друштвеног живота у својим срединама. КУД –ови из Маргите и Хадучице, обухватају 10%
становништва у овим местима, и уз чињеницу да је реч о срединама са мањинским
румунским, односно словачким становништвом, ови КУД-ови су носиоци пројеката
прекограничне сарадње у којима учествује општина Пландиште.
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Табела 40. Културно-уметничка друштва
Бр.

Назив

Пландиште

Година
оснивања
2000.

Број
чланова
100

Маргита

2001.

100

Јерменовци

2000

50

Место

1.

„Вук Караџић“

2.

„Дукати“

3.

„Петефи Шандор“

4.

„Младост“

Велика Греда

1980.

50

5.

„Братство“

Хајдучица

2004.

100

Активности
фолклор (старија и млађа група )
фолклор
(пионирски и припремни ансамбл)
фолклорна група и
музички ансамбл
фолклор и
тамбурашки оркестар
негују словачку
традицију (певачка група
фолклорни ансамбл, оркестар)

Извор: КОЦ „Вук Караџић“, Извештај о раду за 2012. год.

Добра од културно-историјског значаја
На територији општине Пландиште постоје следећи културно-историјски споменици:
 Дворац “Капетаново“,
 Дворац Дунђерских,
 Дворац Јагодић,
 Два дворца у Старом Лецу,
 Зграда Скупштине општине Пландиште, и
 Зграда Суда у Пландишту.

Дворац „Капетаново“ је саграђен 1904. год.
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
Слика 3. Дворац „Капетаново“ код Старог
споменички фонд представљају редак
Леца
примерак дворца на територији Војводине.
Извршена је рестаурација од стране нових власника. У дворцу постоји банкет сала са 60
места и 8 двокреветних соба, тј. 16 лежајева
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Дворац
Дунђерских
у
Хајдучици
такозвани „Каштел“ налази се у средишту
двестогодишњег парка. Саградио га је
Лазар Дунђерски 1901. год. по угледу на
свој дворац у Челареву (Бачка). По
словачком професору Рапошу и кустосу
вршачког музеја Феликсу Милекеру овај
дворац је постојао још почетком XIX века,
око 1824. год. (споменик културе). То је
академски компонован велики приземан
спахијски
дворац
у
парковском
окружењу, грађен у класицистичком
Слика 4. Дворац Дунђерских у Хајдучици
стилу.
Дворац и комплетно имање Лазар Дунђерски поклонио је својој ћерки Олги Јовановић
Дунђерски у мираз. Она је била удата за београдског индустријалца Владу Илића и велики
дворац служио је богатом пару као летњиковац, где су се одржавали балови, гајили
енглески пунокрвни коњи и седело на великој тераси с погледом на егзотично дрвеће и
рибњак.
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. год.
Петар Јагодић, племић „од Крњаче“,
велепоседник, поджупан и посланик у
ондашњој Српској народној скупштини у
Сремским Карловцима. Налази се на ободу
Парк дворца површине 8,6 хектара. Дворац
Јагодић има 15 двокреветних соба, тј. 30
лежајева, а банкет сала није још
Слика 5. Дворац Јагодић
оспособљена.
Два дворца у Старом Лецу изградили су чланови јерменске велепоседничке породице
Данијел 1897. и 1903. год., и налазе се у центру села, један поред другог. Велики дворац
изградио је гроф Пал Данијел, касније велики жупан Тамишке жупаније. Мали дворац у
Старом Лецу припадао је Еми Данијел, рођаки грофа Пал Данијела. Оба дворца су
приземна и класистичке стилске концепције. Налазе се под заштитом државе као
споменици културе, а користи их Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“.
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Слика 6. Дворац Пала Данијела
у Старом Лецу

Слика 7. Дворац Еме Данијел
(Каштел у Старом Лецу)

Зграда Скупштине општине у Пландишту саграђена је 1889. год., тада власништво
велепоседника Вожинга из Будимпеште и Зграда Општинског суда такође у Пландишту
саграђена 1908. год. (предходна заштита).

Слика 8. Зграда Скупштине општине Пландиште

Слика 9. Зграда Суда у Пландишту

Природни споменици културе
1. Парк дворца у Хајдучици на 3,7 хектара је један од најочуванијих вредних
представника вртне уметности са почетка XX века на територији Војводине и
Србије уопште. Подигао га је велепоседник Љубомир Стеван (Иштван) Дамаскин де
Немети. Сврстан је у природно добро од великог значаја.
2. Стари парк у Великом Гају из XVIII века, значајно природно добро, на око 5 хектара
са преко 20 врста дрвећа. Подигао га је темишварски племић, Јосиф Маленица.
3. Парк породице Јагодић на салашу Јагодић је значајно природно добро који се
простире на површини од 8,6 хектара. Подигао га је племић Јован Јагодић.
Велики Гај, једно од најстаријих насеља које је постојало у континуитету, обилује
споменицима прошлости. Још 1. децембра 1965. год. под заштиту је стављено 13 икона са
Царским дверима која припадају Српској православној цркви, која се и сама третира као
посебна архитектонска вредност. То су: Богородица са Христом из 1773. год., 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.
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У истој цркви постоји и Октоих, штампан 1644. год. у Лавову и једна Хорологија (часослов),
штампана у Лавову 1692. год. у којој постоји врло нечитак запис из 1696. год.
Католичка црква у Јерменовцима сазидана је 1866. год. и посвећена је Светој Ани, мајци
Мајке Божије и по времену настанка значајан је историјски и културни објекат.
За време царице Марије Терезије основана је Парохијална општина у Маргити, по некима
1750. год., а по некима нешто раније 1715. год. Црква брвнара подигнута је 1742. год. и
била је од прућа и под шиндром. Из ње су све иконе у садашњој цркви и све су српске, по
Ердељановићу. Српска црква је сазидана 1810. год.
Нова црква која и данас постоји зидана је од 1833. до 1836. год. за време патријарха Јосифа
Рајачића и Стефана Сратимировића, а за владе цара Фердинанда.
Вредна је помена и мађарска католичка цркву из XIX века посебне архитектонске
вредности.
Манастир Св. Архангела Михајла са православном црквом у Хајдучици коју је саградила
Олга Јовановић као своју задужбину у периоду од 1936. до 1939. год., када је одржано
прво богослужење. Године 1985. саграђен је манастирски конак. Црква је реновирана и
представља изузетну архитектонску и историјску вредност.

3.2.1.5.

Спорт и рекреација

Спортско - рекреативни терени и спортски објекти
 Отворени фудбалски терени (игралишта) се налазе у свим насељима. Сви отворени
фудбалски терени се налазе на територији Општине Пландиште, у насељеним
местима и под надлежности су месних заједница и локалне самоуправе. Изузетак је
фудбалски терен у Јерменовцима, о коме се стара компанија НИС Нафтагас.
Инфраструктурна опремљеност фудбалских терена је половична. Од укупно 13 терена,
два терена немају ни свлачионице а ни комуналну инфраструктуру (у Великом Гају и
Марковићеву ), фудбалски терен у Јерменовцима има недовршине свлачионице и
нема комуналну инфраструктуру, фудбалски терен у Старом Лецу нема комуналну
инфраструктуру, а два фудбалска терена су делимично комунално опремљени(у
Банатском Соколцу нема воде, а у Милетићеву нема струје).
Укупан број регистрованих фудбалера(сениора и омладинаца) је 320 и они се такмиче
у редовним лигашким такмичењима. Тренутно чак пет насељених места нема
регистрованих играча нити се такмиче (у Великој Греди, Дужинама, Марковићеву,
Старом Лецу и Јерменовцима). У Пландишту, у склопу ОШ „Доситеј Обрадовић“,
постоји фудбалски терен са вештачком травом за мали фудбал.


Одбојкашки терени се налазе у Пландишту (асфалтни терен, при ОШ „Доситеј
Обрадовић“) и у Милетићеву и Б. Соколцу (одбојка на песку). За тренинге и наставу
одбојке као изабрани спорт, користе се фискултурне сале и затворени терени у
основним школама у Пландишту, Великој Греди и Хајдучици.
На територији Општине има 40 регистрованих одбојкашица које тренирају и такмиче
се у две узрасне категорије.
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Нафташки спортски центар у Јерменовцима - терени за фудбал, кошарку и одбојку,
представља једну целину. О теренима се стара компанија НИС Нафтагас. Тренутно нема
активних клубова у овом месту.



Затворена тренинг сала за карате у Пландишту је истовремено и седиште карате клуба
„Агробанат“,
најтрофејнијег
спортског
клуба
са
територије
Општине
Пландиште.Тренинзи се одвијају и у фискултурним салама основних школа са
територије Општине Пландиште.
Укупан број регистрованих каратиста је 100. Они се такмиче у свим узрасним
категоријама и учествују на такмичењима свих рангова ( од регионалних до
међународних).



Асфалтни рукометни терени се налазе чак у 11 насељених места ( у свим местима,
осим у Пландишту и Марковићеву).Нажалост, нема регистрованих клубова нити
рукометаша на територији Општине Пландиште.



Терени за кошарку се налазе у три фискултурне сале у основним школама у
Пландишту, Великој Греди и Хајдучици. Асфалтни терени за кошарку се налазе у
Јерменовцима и Хајдучици. Има укупно 95 регистрованих кошаркаша (30 дечака и 65
девојчица).



Трим стаза , дужине око 400 m , у Пландишту (насеље Расадник)



Стрелиште Хадучица, са надстрешницом за пуцање. У оквиру стрелишта је и
недовршена управна зграда и недовршена надстрешница за гледаоце.

Спортске активности
Спортске активности на територији општине се одвијају у 20 спортских клубова и 4 спортска
удружења (удружења риболоваца).У три несеља (Марковићево , Дужине и Велика Греда)
фудбалски клубови формално постоје, али нису активни. У оквиру ових клубова
регистровано је укупно око 620 спортиста.
Запажене резултате постижу чланови карате клуба „Агробанат“ на такмичењима како у
земљи тако и у иностранству. Клуб редовно окупља око 100 деце (кроз клуб је у протеклом
временском периоду прошло преко 3.500 људи) како у Пландишту тако и у секцијама у
Великој Греди и Хајдучици. У својим редовима има стандардне репрезентативце у свим
категоријама. У својој ризници има одличја почевши од светских купова, европских купова,
првенстава Европе, Медитерана, Балкана и стандардна одличја која сваке године пристижу
у клуб са првенстава РС што је потврда квалитетног рада у спорту са децом.У општини
Пландиште има 12 фудбалских клубова и 13 терена. Клубови се такмиче у међуопштинској
лиги, Другој јужнобанатској лиги-исток и Првој јужнобанатској лиги.
Постоје два кошаркашка клуба -женски и мушки.Женски кошаркашки клуб се такмичи у
пиониркој и кадетској селекцији, а мушки у сениорској.
Постоји и један одбојкашки клуб који се такмичи у Другој војвођанској групи Банат, а
отворена је и школа одбојке, где тренутно има око 20 полазника.
Постоји и шаховски клуб са 15 чланова.

64

Такође постоји и један мотоциклистички клуб са 20 чланова и два стрељачка клуба, у
Пландишту и Хајдучици са укупно 30 чланова. Стрељачки клуб у Хајдучици има уређено
стрелиште.
Укупно је активно 620 спортиста , највише у фудбалу- 320, у кошарци 95, каратеу 100,
одбојци 40, шаху 15, мотоциклизму 20 и стрељаштву 30.
Свако насеље има обезбеђен простор – отворене терене за фудбал. Већи део ових терена
није адекватно опремљен пратећим садржајима или су исти у лошем стању, недостаје
комунална инфраструктура, приступне саобраћајнице. Већи део малих спортова одвија се у
оквиру фискултурних сала основних школа у Пландишту, Великој Греди 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.
Фискултурне сале
1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште
2. Фискултурна сала у Јерменовцима
3. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда
5. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица

3.2.1.6.

Медији и информисање

На територији општине Пландиште две телевизије повремено емитују прилоге из општине.
Обе су из општине Вршац:
1. ТВ Банат је основана 1998. год., а као регионална телевизија ради од 2007. год.
Стара се о јавном информисању од локалног значаја и информише грађане и
грађанке о раду општинских органа, заштити и безбедности грађана и имовине,
о културним, спортским и осталим манифестацијама чији је општина
организатор или домаћин, као и о активностима националних мањина.
2. ТВ „Лав“ из Вршца (локална телевизија) – повремена сарадња по позиву
(пример: ROCK VILLAGE).
Радио ДОО ТОП ФМ ТЕАМ 013 је регистрован на подручју општине и углавном емитује
музички програм.
Радио ФАР Алибунар - информисање о активностима органа општине и корисника
средстава буџета на позив овлашћеног представника органа ЛС и самоиницијативно
информисање (ДОО „Данели“ Алибунар)
Општина нема ниједан штампан медиј.
Два пута месечно општина Пландиште издаје Билтен о раду органа Општине.
Општина има званичну wеб презентацију (www.plandiste-opstina.rs) на којој се на дневном
нивоу ажурирају подаци из рада органа општине.
Интернет: Oд укупно 4.069 домаћинстава (Попис из 2011. год.) око 1.000 домаћинстава је
прикључено на интернет, највише код Телеком-а, 800 корисника, што чини 24,57%.
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3.2.1.7.

Организације цивилног друштва

Цивилно друштво има кључну улогу у остваривању партиципативне демократије.
Удружења и друге организације цивилног друштва омогућавају грађанима и грађанкама
да заступају своје интересе пред различитим институцијама. У општини Пландиште део
организација цивилног друштва традиционално постоје дуги низ година.
То су удружења која негују традицију и културу националних заједница у општини која је
многонационална и мултифункционална и њих је највише:
1. Културно уметничко друштво „Вук Караџић“ Пландиште неговање тековина и
позитивних традиција културног (музичко-фолклорног) стваралаштва и обичаја
српског народа и националних мањина који живе у Пландишту)
2. Културно уметничко друштво „Бисери“ Хајдучица (неговање тековина и позитивних
традиција културног (музичко-фолклорног) стваралаштва и обичаја српског народа и
националних мањина који живе у Хајдучици)
3. Културно уметничко друштво „Браство“ Хајдучица (унапређење и развијање
образовања, културе, спорта, уметности и свих других области друштвене
надградње словачке националне мањине на територији општине и региона)
4. Културно уметничко друштво „Дукати“ Маргита (неговање тековина и позитивних
традиција културног (музичко-фолклорног) стваралаштва и обичаја срксог народа и
националних мањина који живе у Маргити)
5. Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“ Пландиште(Очување културноисторијских и цивилизацијских тековина, заштита права и интереса Срба
Крајишника)
6. Удружење Мађара „Чардаш“ Пландиште (Очување културно-историјских и
цивилизацијских тековина, заштита права и интереса Мађара)
7. Удружење Рома „Романо Петало“ Маргита (образовање, здравље, побољшање
социјалног положаја, самозапошљавање, људска права, очување ромске традиције
и културе и идентитета ради промовисања ромске културе и ради рада на
интеграцији припадника ромске пополације у друштвене токове)
8. Удужење за туристичку промоцију општине Пландиште „Планадијум“ Пландиште
(промоција и унапређење туризма од интереса за општину Пландиште)
Удружења љубитеља животиња
1. Кинолошко друштво „Велика Греда“ из Велике Греде; (узгајање и селекција расних
паса, огранизовање кинолошких манифестација )
2. Кинолошко друштво „Брзава“ Пландиште (узгајање и селекција расних паса)
3. Клуб одгајивача голубова „Стрела“ Велика Греда(голубарство, одгој и заштита
спортских голубова писмоноша)
4. Ловачко удружење „Брзава“ Пландиште ( заштита, гајење, лов, коришћење и
унапређење популације дивљачи, очување станишта дивљачи, одржавање и
коришћење ловишта)
5. Удружење спортских риболоваца „Смуђ“ Пландиште (унапређење спортског
рекреативног и такмичарског риболова, заштита и унапређење спортског
рекреативног и такмичарског риболова, заштита и унапређење рибљег фонда,
риболовних вода и животне средине)
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6. Друштво пчелара „Банатска матица“ Пландиште ( едукација пчелара, укључивање
младих људи да се баве пчелрском делатношћу и производња здраве
хране;остваривање и унапређење заједничких интереса у области развоја
пчеларства)
Удружења из реда пацијената, инвалида и пензионера:
1. Друштво за борбу против шећерне болести „Пландиште“ из Пландишта
(стручно оспособљавање за превазилажења препрека изазваних болшећу и
инвалидношћу, спровођење превентивне заштите у широј друштвеној
заједници, посвећивање пажње развоју заједништва, пријатељства и развоја
друштвених и социјалних односа)
2. Удружење ратних војних инвалида општине Пландиште (очување и
унапређење правне заштите и укупног друштвеног положаја ратних војних
инвалида и корисника породичне инвалиднине)
3. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Пландиште ( уочување и
унапређење правне заштите и укупног друштвеног положаја ратних и
мирнодопских војних инвалида и корисника породичне инвалиднине );
4. Савез инвалида рада Војводине –општинска организација Пландиште
(ефикасна заштита и унапређење положаја инвалида рада, ефикасна
социјална и здравствена заштита свих инвалида рада, превенција
инвалидности)
5. Општинско удружење пензионера (унапређење и заштита материјалног
положаја
пемзионера,
развијање
социјално-хуманитарног
рада,
организовање друштвеног живота пензионера и задовољавање одређених
потреба чланства)
Невладине организације односно удружења која се баве економским развојем:
1. Центар за развој општине Пландиште (унапређење развоја, подстицање,
промовисање и стварање одрживих социо-економских предуслова за интезиван
друштвено-економски развој и бољи квалитет живота грађана у Општини)
2. Опште удружење предузетника општине Пландиште (подстицање, помагање
и координирање активности у повећању добити предузетника , побољшање
услова рада као и обезбеђивање њихове правне, економске и социјалне
сигурности)
Удружење у области саобраћаја


Удружење мото клуб „Black eagles“ Јерменовци (унапређење и едукација
грађана у области саобраћаја, организовање активности и манифестација
забавног и хуманитарног карактера)



Удружење мото клуб „Панонски гусари“ Пландиште (организовање
активности и манифестација забавног и хуманитарног карактера)

Верске заједнице
Будући да је општина Пландиште мултинационална и мултиконфесионална, на њеној
територији су присутне следеће конфесије:
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1.
2.
3.
4.

Српска православна Црква (СПЦ)
Католичка Црква
Словачка евангелистичка Црква
Румунска православна Црква

Сходно томе, у настави веронауке у основним школама су именовани предавачи ове
четири конфесије.
Храмови, односно богослужбени објекти постоје у скоро свим насељеним местима
општине Пландиште. У изградњи су православни храмови у Банатском Соколцу и
Дужинама, а храмова нема у Марковићеву и Лаудоновцу.
Од богослужбених објеката треба нарочито истаћи:
Храм посвећен св. Петру и Павлу, у Великом Гају. Велики Гај је иначе једно од најстаријих
места у општини Пландиште. Иконостас са 13 икона је стављен под заштиту још 1965. год.,
због посебне архитектонске вредности. У истом храму се чувају и Октоих из 1644. год.,
штампан у Лавову, као и Хорологија из 1692. год., такође штампана у Лавову( у овој књизи
постоји нечитка забелешка из 1696. год.)
Мађарска католичка црква у Јерменовцима, саграђена у XIX веку. Ова црква је значајна
због посебне архитектонске вредности.
Манастир св. Ахангела Михајла и Гаврила у Хајдучици. То је задужбина Олге Јовановић из
1936-1939. год. Уз храм је 1985. год. дозидан манастирски конак, и то је једини манастир на
територији општине Пландиште. Од 2006. год. то је женски манастир, тренутно са 5 сестара
и тенденцијом ширења ако се смештајни капацитети прошире.
Храм св. Рафаила Банатског у Пландишту. Новосазидани храм у Пландишту, први
православни храм у овом општинском месту, дело архитекте Предрага –Пеђе Ристића.
Активност ОЦД у општини Пландиште уско је везана за регистроване делатности.
Корисници су средстава из буџета општине која се тек од 2013. год. додељују
транспарентно,али није довољно развијена пракса учешћа удружења и осталих ОЦД у
доношењу одлука о додели средстава из локалног буџета.. Њихове активности најчешће
нису везане за доношење и других одлука на локалном новоу , немају саветодавноконсултативно учешће у доношењу аката али представљају субјекте заштите и остваривања
појединих права Институционално решење учешћа удружења и других ОЦД у процесу
одлучивања у општини остварује се делимично кроз сарадњу са канцеларијом за локалноекономски развој и канцеларијом за младе.
3.2.1.8.

Повезивање општина

Повезивање општина је инструмент развијен одмах након другог светског рата, како би
допринео побољшању односа између општина и грађана из земље и иностранства. То је
пут ка бржем развоју, који представља формалне дугорочне споразуме о сарадњи између
две или више општина из земље и различитих држава. Циљ повезивања је решавање
заједничких проблема, размена искуства, или обезбеђивање средстава, затим погранична
сарадња како би се решавали заједнички проблеми (загађење вода, инфраструктура...),
студијске посете ради учења примера добре праксе и слично.
3.2.1.9.

Кратак преглед релевантних планских докумената

Релевантни плански документи у овој области су:
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1. Локални акциони план за младе 2010-2014
2. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у општини Пландиште 2009-2013
3. Стратегија социјалне заштите општине Пландиште (из 2007. год.)
Локални акциони план за младе 2010-2014 акценат ставља на побољшање положаја
младих у Општини. Након спроведене анализе стања, у Документу су постављени
приоритети, општи и специфични циљеви, као и активности које се требају реализовати а
које могу напредити положај младих. Као општински приоритети у овој области
постављени су: 1) Повећање нивоа информисаности младих у општини Пландиште, 2)
Помоћ социјално угроженим категоријама младих, 3) Смањење броја незапослених
младих, и 4) Унапређење капацитета локалне КЗМ. У Акционом плану су у табеларној
форми доведени у везу следећи параметри: општински приоритет, активности, рокови,
очекивани резултати, индикатори, носиоци активности, као и потребна финансијска
средства. На овај начин, документ представља одличну основу за идентификацију
пројеката из релевантне области у Акционом плану Стратегије.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
општини Пландиште 2009-2013 је Документ настао као резултат рада Савета за
управљање миграцијама и трајна решења, које је Општина формилрала 2009. год. као
стручно саветодавно тело у релевантној проблематици. Документ изражава дугорочна
опредељења локалне самоуправе за побољшање живота и стварање могућности за
потпуну интеграцију избеглих и интерно расељених лица у локалну заједницу. У Документу
су постављене 3 групе проблема: економски, правни и социјални статус. За сваки од
проблема, постављене су активности, партнери, динамика, постојећи ресурси, потребни
ресурси, као и индикатори успешности. Поред тога процењен је и укупни буџет потребан за
реализацију Плана, као и учешће Општине у висини од 10%. Без обзира што је плански
период за имплементацију Докумнета истекао, може се извршити његова евалуација и
неимплементиране активности, које су и даље актуелне, предложити у акциони план ове
Стратегије.
Стратегија социјалне заштите општине Пландиште (из 2007. год.) је документ којим се
желела скренути пажња и унапредити положај социјално угрожених група у Општини. У
складу са тиме, поред анализе тренутног стања у Општини, дефинисане су циљне групе
којима с етреба посветити пажња, и то: стара лица, особе са инвалидитетом, лица жртве
насиља, деца и млади, као и ромска популација. За идентификоване групе, извршена је
посебна анализа стања, са изведеним закључцима и препорукама. Без обзира што
Документ не садржи акциони план са детаљно разрађеним активностима за остварење
стратешких циљева постављених у Документу, као и чињеница да му је плански период
истекао, он може представљати добру основу за идентификацију пројеката у акционом
плану ове Стратегије.
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3.2.2. SWOT анализa – Друштвени развој
Радна група РГ 2: Развој друштвених делатности је у оквиру свог тематског подручја
израдила SWOT матрицу приказану у наставку.
СНАГЕ
+ Мултикултурална и мултиконфесионална
средина (5 званичних језика у службеној
употреби)***
+ Велики број удружења (спорт, култура)***
+ Заинтересованост становништва да се укључи
у активности***
+ Поштовање и неговање традиционалних
вредности**
+ Образовни кадар у области образовања,
здравства и социјалне заштите**
+ Повезаност и сарадња институција на
локалном нивоу**
+ Подршка ЛС институцијама и већа контрола
(транспарентност) у трошењу буџетских
средстава**
+ Развијен аматерски спорт**
+ Функционални дворци и паркови под
заштитом државе**
+ Добра инфраструктура у здравству**
+ Постојање геронто службе и мобилног
тима**
+ Постојање прихватилишта за одрасла и стара
лица**
+ Постојање институције која је носилац
културних активности (КОЦ, Библиотека)**
+ Постојање дома за душевно оболела лица**
+ Rock Village – Соколац (бренд)**
+ Европски центар за децу и омладину –
Хајдучица**
+ Организована настава на језицима
националних мањина **
+ Добра међуопштинска сарадња у области
социјалне заштите*
ШАНСЕ
 ЕУ интеграције и отварање фондова***
 Регионална сарадња**
 Братске општине**
 Заинтересованост матичних земаља за
сарадњу са дијаспором у Општини**
 Добра пројектна међуопштинска сарадња у
области социјалне заштите*
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-

-

СЛАБОСТИ
Низак образовни ниво становништва
(преко 50% са или без основне школе)***
Непостојање (немогућност) превентивне
заштите***
Недостатак финансијских средстава
Честе кадровске промене у установама**
Запуштена инфрастуруктура (здравство,
социјала, спорт, култура,...)**
Недовољна и неадекватна опремљеност у
установама и институцијама друштвених
делатности **
Висок % старог становништва***
Непостојање средње стручне школе**
Висока стопа морталитета**
Велики број дијабетичара**
Недовољно неговање здравог стила
живота**
Територијална разуђеност општине**
Недовољан број здравственог кадра**
(лекара и специјалиста)**
Недостатак квалификованих кадрова**
Недовољна искоришћеност потенцијала у
културном наслеђу**
Непостојање сарадње између ОЦД**
Неадекватна структура ОЦД**
Недовољно транспарентно финансирање
спортских организација**
Непостојање категоризације у спорту**
Непостојање локалног медија*
Слаба информисаност, комуникација и
међусобна сарадња институција и
грађана*

ПРЕТЊЕ
 Одлив образованог младог
становништва***
 Чести избори (нестабилна политичка
ситуација)***
 Лоше законодавство и пракса**
 Висок степен морталитета**
 Миграције становништва**
 Економска криза**
 Лош третман културе у друштву*
 Приватизација јавних установа*

3.3.

Животна средина

Процена стања животне средине је пресек стања животне средине у локалној средини,
онако какво је оно данас. Процена стања животне средине даје јасну и пoтпуну анализу
кључних питања животне средине са којима је суочена средина, даје податке о утицају на
животну средину који имају јавне и приватне институције и појединци и ономе шта они
чине (или не чине) за животну средину, увећава свест јавности о питањима животне
средине и потенцијално води ка укључивању грађана, помаже да се изграде односи међу
учесницима који могу водити ка новим могућностима за акцију и олакшава
идентификовање еколошких приоритета заједнице.

3.3.1. Опис тренутне ситуације
На територији Општине није успостављен катастар загађивача, као ни мониторинг воде,
ваздуха и земљишта. На предметном простору нема већих индустријских објеката,
потенцијалних загађивача.
Одвођење отпадних вода још увек није адекватно решено ни у једном насељу општине
изузев у центру Пландишта, што може представљати извор деградације водоносних
слојева, а индиректно и земљишта.
Земљиште, као природни ресурс, свакодневно се загађује неадекватном 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.
На територији општине Пландиште налазе се и Национални паркови, специјални резервати
природе и заштићена природна добра.
Стари парк у Великом Гају из XVIII века, значајно је
природно добро, на око 5 хектара са преко 20 врста
дрвећа. Од старих стабала интересантни су горостасни
примерци ендемске врсте храста лужњака. Осим храста
лужњака заступљени су и: пољски јасен, клен, мечија
леска, горски јавори, као и домаћи орах велике старости,
багрем, амерички копривић, пајевац, клен, стара софора ...
Подигао га је темишварски племић, Јосиф Маленица.

Парк дворца у Хајдучици на 3,7 хектара је један од најочуванијих вредних представника
вртне уметности са почетка XX века на територији Војводине и Србије уопште. Типичан је
пример мешовитог стила који је доминирао у вртној архитектури тога времена, насталог
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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 стабала црних ораха,
гледичије, црвенолисних јавора, храстова лужњака и слично.

3.3.1.1.

Клима и рељеф

Општина Пландиште се налази у умерено-континенталном климатском појасу,
карактеристичном за Банат. Средња годишња температура од 11,5 С је највиша у
Војводини; годишње амплитуде средње месечних температура од 21,1 С су најмање у
Војводини, зиме су најтоплије у Војводини 1,5 С; oво је најветровитији део Војводине, са
малим бројем дана без ветра; кошава, као доминантан ветар, има у општини Пландиште
највећу учесталост, јавља се просечно 73 дана годишње; подручје општине Пландиште 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%); ово је подручје са најнижом сумом осунчавања у
Војводини (просечно годишње 1988 h) и са највећом количином падавина (просечно
годишње 657 mm/m2), у просеку у току зимског периода сваких 5 дана долази по један са
снежним падавинама, снег се у просеку задржава 29 дана годишње.
Геоморфологија
На територији општине Пландиште постоје три рељефне целине. То су Алибунарска и
Иланџанска депресија (систем Источно банатских депресија), те језерско-лесна тераса која
раздваја поменуте депресије.
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.
Геолошке особине
На територији општине Пландиште геоистраживања се изводе већ близу 50 година. Она
пружају неопходне и многобројне податке за потпуније познавање геолошке грађе како
овог дела, тако Војводине и Панонског басена уопште. Прво испитивање је спровела
Немачка фирма „Петрол“ АД за време другог светског рата, али до бушења није дошло због
ратних прилика. Прва структурна бушења су изведена 1947. год. Анализирани су подаци из
три групе структурних бушотина и то код насеља Јерменовци, Велика Греда и Пландиште.
На профилима бушотина издвојено је пет слојева по времену настанка: основно горје
(пренеоген), миоцен, понт (доњи плиоцен), плаудински слојеви (горњи плиоцен) и квартар.
Педолошке карактеристике
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Ако се положај Општине посматра 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 Oпштине је под ритским земљиштем.
Педолошка карта општине Пландиште представља прави мозаик (6 типова и 12 подтипова
земљишта). Педолошке предиспозиције нису повољне: више од 80% земљишта заузима
неквалитетно земљиште (ритске црнице и смонице). Такође присутна је слаба водноваздушна проводљивост, 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).

3.3.1.2.

Водни ресурси

Водни ресурси су у значајној мери заступљени на територији општине Пландиште.
Територијом 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 km. За одвођење површинских вода, као и регулисање режима подземних вода,
изграђена је густа каналска мрежа у укупној дужини од 990,5 km.
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/ha. Све три реке Брзава, Моравица и Ројга,
које иначе извиру у Румунији су каналисане, своје токове завршавају у Општини, односно
припадају сливу ХС Дунав-Тиса-Дунав. Укупна дужина ова три тока износи 44 km.

3.3.1.3.

Ваздух

Не постоји урађен катастар загађивача ваздуха, нити устројен мониторинг квалитета
ваздуха на нивоу општине. Предузећа су у обавези по Закону о заштите животне средине
да раде мерења емисије и имисије загађујућих супстанци на свим емитерима и
седиментима.

3.3.1.4.

Биљни и животињски свет

Биљни и животињски свет и вредне делове природе који су под заштитом (споменици
природе) и претходном заштитом као станишта природних реткости (мочваре, пашњаци и
слатине), треба користити тако да се не угрози њихов опстанак. Сталном пропагандом и
едукацијом, посебно млађе популације, указивати на значај заштите коју треба спроводити
и кроз бројне активности.
Слика о стању животињског света у протеклој деценији уклапа се у општу слику друштва
непосредно пре транзиције и у транзицији. Са једне стране су слабо развијене невладине
организације које се баве еколошким проблемима, а са друге стране изостанак
заинтересованости институционалних носилаца из јавног сектора за очувањем
животињског света, смањењем злоупотреба и корупције у погледу лова, риболова и др.
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Други веома битан фактор угрожавања животињских врста је уништавање њихових
природних станишта. Нестају и последње слатине и поплавне ливаде и тршћаци на
територији нашег округа и целе Војводине. Ови аутентични екосистеми Панонске низије
углавном се неконтролисано и илегално преоравају или се нестручно исушују и секу за
комерцијалне потребе (тршћаци) и временом постају обрадиве површине, што за
последицу има смањење и нарушавање биодиверзитета.
Трећи велики проблем представља употреба великих количина хемијских средстава у
пољопривреди. Многи пестициди забрањени у ЕУ и свету, код нас се и даље користе што
доводи до великих и дуготрајних загађења земљишта, али и површинских и подземних
вода. То директно утиче на животињски свет. Оваква употреба пестицида најдиректније
погађа животиње на врху ланца исхране, а то су птице грабљивице од којих је највећи број
глобално угрожен и ван граница Републике Србије.

3.3.1.5.

Одлагање чврстог отпада

Комунални отпад се без било каквог третмана одлаже на депонију – не примењује се
компостирање, инсинерација, нити се отпад користи као алтернативно гориво. Такође се
не примењује ни класификација отпада. Објекти и опрема за сакупљање и одвоз отпада
нису у складу са прописаним условима за заштиту животне средине, нема довољно
контејнера у лошем су стању, а камиони за сакупљање и одвоз отпада су стари и потребно
је много новца за њихово одржавање.
Проблем комуналног отпада се решава одлагањем на општинску депонију којом газдује
ЈКП „Полет“ и 9 дивљих депонија по месним заједницама. Проблеми са сакупљањем и
депоновањем комуналног отпада слични су у готово свим општинама.
Влада Републике Србије усвојила је Националну стратегију управљања отпадом 2003. год.
Утрврђивање економских, односно финансијских механизама је неопходно за одржавање
и побољшање управљања отпадом, као и да би се осигурала домаћа и инострана улагања у
дугорочно одрживе активности. Охрабрује чињеница да постоје иницијативе ка
регионалном повезивању општина, у складу са Националном стратегијом управљања
отпадом. Иако тек на почетку реализације, ове иницијативе могу допринети решавању
проблема комуналног отпада у многим општинама.
Проблеми са сакупљањем и депоновањем комуналног отпада слични су готово у свим
општинама на територији Србије и могу се груписати у неколико општих закључака:
 Недостатак санитарних депонија;
 Неадекватна механизација и опрема за организовано сакупљање и одвожење
отпада;
 Недостатак регионалног повезивања општина по питању депоновања комуналног
отпада.
Према расположивим подацима који се базирају на основу снимљених количина
прикупљеног комуналног отпада на територији насељеног места Пландиште годишње се
произведе око 500 тона чврстог комуналног отпада.
Информације о комуналном предузећу
Збрињавање отпада на подручју општине Пландиште карактерише уобичајена пракса која
је присутна у другим малим општинама у Србији. Отпад се организовано сакупља у
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Пландишту и месним заједницама Велика Греда, Милетићево, Стари Лец, Дужине,
Банатски Соколац, Маргита, Јерменовци, Барице, Велики Гај и Хајдучица. Уклањање отпада
се врши тако што се на 14 дана односи (отпад се сакупља у врећама), док је у месној
заједници Купиник, постављени контејнери запремине 5,5 m³ и који се празне по позиву.
Једино у Марковићеву није успостављен систем организованог сакупљања отпада. У
Пландишту се посебно сакупља ПЕТ амбалажа са 3 контејнера запремине 7 m³ који се
празне периодично. Сакупљени ПЕТ се одвози на градску депонију на посебно издвојено
место (у периоду обиласка, март 2013. год. регистровано је око 30 m³) али још увек није
био постигнут споразум о откупу овог материјала).
Табела 41: Корисници услуга
Насеља
Пландиште
Села
Укупно:

Укупно становника
3.825
7.511
11.336

Обухваћени
услугама
3.825
7.092
10.917

%
100
96
96

Извор: ЈКП „Полет“, Пландиште

На самој депонији се издваја метални отпад и продаје као секундарна сировина. Смеће се
из свих индивидуалних и колективних објеката становања у селима одвози по планираном
распореду сваке друге недеље, док се из колективних објеката становања која смеће
одлажу у контејнере запремине 1,1 m³ у Пландишту смеће одвози два пута недељно.
Од правних лица која одвожење смећа плаћају по m² пословног простора, који не одлажу
смеће у контејнере у Пландишту, смеће се одвози сваке друге недеље.
Од правних лица, заједница и установа које одвоз смећа плаћају по одвеженом контејнеру
запремине 5,5 m³ смеће се одвози по позиву, када се напуни контејнер.
Табела 42: Процењена количина комуналног отпада у општини Пландиште

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Општина
Пландиште
Банатски Соколац
Барице
Велика Греда
Велики Гај
Дужине
Јерменовци
Купиник
Лаудоновац
Маргита
Марковићево
Милетићево
Пландиште
Стари Лец
Хајдучица
Укупно:

Број становника
по попису 2011.
272
516
1.158
560
147
905
238
21
924
160
497
3.825
963
1.150
11.336

Извор: ЈКП „Полет“, Пландиште
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Коефициент
(kg/стан./дан)
1,32
0,80
1,41
0,85
1,67
1,46
0,85
1,55
1,19
0,91
1,06

Количина отпада
(kg/дан)
150
150
600
200
100
500
300
300
1600
150
500

Табела 43: Карактеристике депоније
Депонија

Карактеристике

Старост депоније

2009

Процењени век трајања депоније

6
Дo депоније води асфалтни пут
дужине 150 m. На улазу се налази
монтажна кућица, која снабдевена
водом, ел. енергијом и гасом.
4 ha 87 ari 12 m2

Инфраструктура
Заузета површина
Извор: ЈКП „Полет“, Пландиште

3.3.1.6.

Рециклажа

У општини Пландиште се започело са селектирањем кућног отпада на месту сакупљања,
постављањем посебних контејнера само за одвајање ПЕТ амбалаже.
На самој депонији се издваја метални отпад и продаје као секундарна сировина.
Приватна предузећа на територији општине се баве сакупљањем, транспором,
складиштењем и третманом отпада ПП, ПС ПЕ, ПЕТ и папирног отпада, као и сакупљањем,
транспортом и складиштењем метала, стакла, дрвета, акумулатора, гума и електронског
отпада.

3.3.1.7.

Кратак преглед релевантних планских докумената

По питању заштите животне средине у општини Пландиште постоје 2 стратешка документа,
и то:
1. Зелена агенда у општини Пландиште
2. План управљања отпадом Општине Пландиште за период 2010-2020. године, и
Зелена агенда у општини Пландиште из 2009. год. је једна врста планског документа из
сфере одрживог развоја, у чијој изради је било неопходно учешће представника
различитих сектора из заједнице, а у складу са постојећим националним, регионалним и
локалним стратешким/планским документима из сфере одрживог развоја. У Документу је
дат кратак опис локалне заједнице (општи подаци, становништво, природне
карактеристике, јавне службе, привреда), основни налази радних група (мапа
идентификованих
вредности
са
њиховим
описом),
Анализа
постојећих
планских/стратешких документа, Трендови (за све идентификоване вредности по радним
групама), Стандарди и визија, Проблеми (са анлизом узрока), Дефинисање потенцијала и
могућности, Приоритети, Визија-Анкета, Акциони план, План мониторинга и евалуације.
Искуства из процеса израде Документа, као и поједини налази у истом, а свакако и
релативно детаљно урађен акциони план, предтављају одличну основу за селекцију
пројеката у акционом плану ове Стратегије.
План управљања отпадом Општине Пландиште за период 2010-2020. године је Документ
у којем је као дугорочни циљ постављено „решавање проблема у области заштите животне
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средине и побољшање квалитета живота становништва осигуравањем жељених услова
животне средине и очувањем природе засноване на одрживом управљању животном
средином“. Документ се у основи састоји из следећих поглавља: Увод; Правни оквир; Општина
Пландиште; Садашња пракса управљања комуналним отпадом у општини Пландиште;
Количине отпада у општини Пландиште; Информације о локалној депонији; Индустријски
отпад; Поступање са биохазардним отпадом; Посебни токови отпада; Утицај отпада на животну
средину; Акциони план; Финансијски план; Преглед послова из плана управљања отпадом за
подручје општине Пландиште у односу на постојеће стање управљања отпадом. Поред, у
неким деловима и детаљног приказа тренутног стања у релевантној области (нпр.
Морфолошки састав комуналног отпада, Преглед дивљих депонија комуналног и другог
отпада и др.), у Документу се налази и Акцион ллан у којем је дефинисано 11 основних
активности које се предвиђају спровести у циљу побољшања стања. За сваку активност је
идентификован одговорни субјект, као и оквирни период за реализацију. Предложене
активности и идентифковане потребе и проблеми у самом Документу, представљају одличну
основу за идентификацију пројеката у Акционом плану ове Стратегије.
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3.3.2. SWOT анализa – Животна средина
Радна група РГ 3: Заштита животне средине је у оквиру свог тематског подручја израдила
SWOT матрицу приказану у наставку.
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

+ Локални план управљања отпадом***
+ Постојање накнаде за заштиту и
унапређење ЖС***
+ Редовно и истинско информисање јавности
о стању ЖС**
+ Годишњи програм за заштиту и унапређење
ЖС**
+ Постојање заштићених подручја 2. и 3.
категорије**
+ Организовано прикупљање отпада**
+ Рад пољочуварске службе и контрола
одлагања отпада**
+ Постојање водовода у свим насељеним
местима**
+ Постојање локалних инцијатива и НВО**

-

-

-

Недовољна информисаност о стању
животне средине**
Недостатак података о стању животне
средине-мониторинг**
Неадекватна јавна комунална
инфраструктура у руралним подручјима**
Постојање дивљих депонија**
Недовршена канализација у Пландишту**
Недостатак одговарајућег информационог
система заштите животне средине на
локалном нивоу**
Низак проценат пошумљености**
Нејасна подела надлежности у пословима
заштите животне средине**
Недостатак сарадње између различитих
нивоа власти*
На територији општине Пландиште није
успостављен катастар загађивача*
Неодговарајућа казнена политика на
локалном нивоу, недовољан утицај
јавности*
Паљење жетвених остатака*

ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

 ЕУ интеграције***
 Међународна помоћ - финансијска,
саветодавна**
 Тренд раста свести о потреби заштите и
унапређења животне средине**
 Потписан споразум за приступ Регионалној
депонији у Вршцу**
 Постојање обновљивих извора енергије**
 Релативно очувани природни ресурси**
 Пораст интересовања за професионално
бављење заштитом животне средине*

 Даља деградација ЖС (тла, воде,...)***
 Лоша економска ситуација и недостатак
финансијских средстава за заштиту животне
средине**
 Неусклађеност законских регулатива**
 Лоша комуникација са покрајинским и
републичким нивоима власти у сфери
ЗЖС**
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3.4.

Инфраструктура

3.4.1. Опис тренутне ситуације
3.4.1.1.

Путна мрежа

Друмски саобраћај
Путну мрежу на подручију општине Пландиште чини мрежа државних и локалних путева.
Најважније саобраћајнице које пролазе кроз општину су деонице државног пута IБ реда
број 18 Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са
Румунијом (гранични прелаз Калуђерово) и државног пута IIA реда број 132 Пландиште –
Алибунар.
Табела 44: Државни путеви на територији општине Пландиште
Тип пута

Број пута

Државни пут IБ реда
М-7.1

18

Државни пут IIА реда
П-125

132

Правац
Зрењанин - Сечањ - Пландиште Вршац - Стража - Бела Црква државна граница са Румунијом
(гранични прелаз Калуђерово)

Дужина пута, у km

Пландиште-Алибунар

11,192

33,644

Извор: Уредба о категоризацији државних путева

На деоници пута IБ-18 од km 44+413 до km 59+950 завршни слој коловозне конструкције је
BNS, а од km 67+400 до km 67+550 завршни слој коловозне конструкције је AB. На деоници
пута IIA -132 од km 0+000 до km 11+192 завршни слој коловозне конструкције је BNS.
Поред државних путева значајан сегмент путне мреже представљају и локални путеви који
повезују сва насеља на територији Општине Пландиште.
Табела 45: Локална путна мрежа
Ознака пута
Л1
Л2

Траса пута
Пландиште-Велики ГајКупиник
Банатски СоколацМилетићево-МарковићевоДужине-Стари Лец-ДП1

Врста подлоге

Дужина пута, у km

Тврда подлога

12

Тврда подлога

22

Л3

Јерменовци-Велика Греда

Тврда подлога

6

Л4

Лаудоновац-Маргита

Шљункаста и земљана
подлога

4

Извор: Општинска управа општине Пландиште

Укупна дужина уличних-насељских саобраћајница на територији општине Пландиште
износи 116,854 km, од чега са савременим коловозом – асфалтном подлогом 102,334 km
саобраћајница.
79

Највећи проблем путне инфраструктуре на територији општине Пландиште огледа се
првенствено у лошем стању путева, што је последица вишегодишњег неодржавања,
саобраћајног оптерећења и експлатационог периода. У покушају санирања оваквог стања
израђени су пројекти за реконструкцију и санацију локалних путева заједно са пројектима
за саобраћајну сигнализацију.

Табела 46: Постојећа пројектна документација
Ознака пута
Л2

Део трасе пута
Банатски Соколац-МилетићевоМарковићево

Пројекат
Појачано одржавање

Л2

Марковићево-Дужине-Стари Лец

Појачано одржавање

Л4

Лаудоновац-Маргита

Изградња пута до Лаудоновца

Извор: Општинска управа општине Пландиште

У домену путног саобраћаја, на територији општине Пландиште, планира се успостављање
нових саобраћајних капацитета, активности на државном путу I реда (изградња аутопута Е70) део руте 4 SEETO Comprehensive Network: граница са Румунијом-Вршац-ПанчевоБеоград, као и активности на путном правцу Кикинда (веза са Румунијом)-ЗрењанинВршац-Бела Црква. Са овим новим путним капацитетима (уз утврђивање трасе обилазнице
око Пландишта) који нису важни само за простор општине Пландиште, већ су значајни за
целокупни регион АП Војводине и државе Србије, побољшао би се комфор и ниво
повезаности овог простора са окружењем и иницирао привредни развој. У концепту
сагледавања могућих траса нових путних капацитета (око насеља) анализиране су
варијанте, а предложена решења су она која се лако могу реализовати (уз максимално
коришћење постојеће изграђености – деоница ван насеља изузимајући ауто-пут који ће
потпуно бити дефинисан ван насеља), која неће драстично повећати трајекторије путовања
и експлоатационе трошкове.
Као приоритетна активност локалне самоуправе мора бити залагање за стриктно
спровођење одредаба Закона о просторном плану Републике Србије, као и Одлуке о
Регионалном просторном плану АП Војводине, како би се планирана траса аутопута Е – 70,
изградила преко територије општине Пландиште. Изградња овог аутопута од виталног је
значаја за развој општине Пландиште.
Такође, планира се модернизација и нова хијерархијска дефиниција дела општинског пута
од државног пута IБ реда до Јерменоваца у државни пут II реда и изградња обилазнице ван
урбаног простора насеља Јерменовци. Овај саобраћајни капацитет ће својом изграђеношћу
комплетирати општинску саобраћајну матрицу, и биће у наредном планском периоду
основа за унапређење категорисаних путева у пут вишег хијерархијског нивоа ка Румунији,
на правцу Зрењанин –Пландиште- Вршац.
У циљу спречавања и смањења броја саобраћајних незгода и повећања безбедности
критичних тачкака на путевима на територији општине Пландиште, у сарадњи са МУП,
Полицијска управа Панчево, Полицијска станица Пландиште планирано је постављање
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саобраћајних знакова ограничења брзине, зона школе, као и постављање успоривача
брзине – лежећих полицајаца и светлосне сигнализације – семафора.
 Некатегорисани путеви
Значај некатегорисаних путева на територији општине Пландиште, огледа се у томе што се
велики део становиштво општине бави пољопривредом, што као примарном, што као
додатном делатношћу, као и у томе што велики део територије општине чини обрадиво
пољопривредно земљиште, чак 30.799,82 ha. Стање ове категорије путева је углавном
лоше, а само мањи проценат путева је уређен. Осим тога, непостојање отресишта на
местима прикључења на асфалтне путеве за последицу има изношење великих количина
блата које представља опасност за остале учеснике у саобраћају посебно у периодима
влажних коловоза.
Железнички саобраћај
Железнички саобраћај на подручју општине Пландиште већ годинама није у функцији како
путничког тако и робног транспорта. Такође не постоји повезивање овог вида саобраћаја са
остали видовима. Стање капацитета железничког саобраћаја је на ниском техничко
технолошком нивоу. Сви железнички објекти, а првенствено железничке станице су у доста
лошем стању због дугогодишњег неодржавања. Преко територије општине пролази пруга
Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Бела Црква у дужини од око 27 km. На поменутом
пружном правцу на територији општине има 21 пружних прелаза осигураних саобраћајним
знаковима на путу и троуглом прегледности, односно 21 укрштање са државним и
општинским путевима.
Концепцијско определење у домену железничког саобраћаја била би модернизација и
реконструкција железничке инфраструктуре у циљу афирмације овог вида саобраћаја у
домену превоза људи и роба посебно у светлу међурегионалних повезивања регија
држава Србије и Румуније (Темишвар – Вршац – Бела Црква - Базијаш). Ову пругу на
територији АП Војводине предвидети као планирану регионалну пругу (деоница ЗрењанинВршац-Бела Црква).
Водни саобраћај
Водни саобраћај, односно једини пловни пут на територији општине чини канал из система
ОКМ ХС ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј, који својим хидролошким карактеристикама
(двосмерна пловидба пловила максималне носивости 1000 тона (LxBxT = 80m x 10m x
1,95m) на деоници од 43+824 km до 72+113 km укупне дужине 28,289 km - пловни пут треће
категорије) омогућује транспорт роба и транспорт путника. Хидролошки услови
дозвољавају пловидбу током целе године. Дуж овог канала не постоји задовољавајући
ниво инфраструктуре који би омогућио укључење овог вида саобраћаја за превоз већих
количина роба. Такође не постоје ни саобраћајно манипулативни капацитети за интегрално
повезивање са друмским саобраћајем. Од капацитета водног саобраћаја на подручју
општине Пландиште постоји јавно пристаниште у Јерменовцима с минималним
претоварним капацитетом и отвореним складиштем за претовар расутих терета.
Генерално определење у домену водног саобраћаја било би укључивање потенцијала
пловног пута канала ОКМ ХС ДТД Банатска Паланка–Нови Бечеј у прерасподелу
транспортног рада на нивоу Општине. Реконструкцијом и изградњом теретног пристаништа
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за расуте и кабасте терете у зони Јерменоваца формирала би се иницијална јединица
интегралног саобраћаја, не само овог простора већ и околних општина. Овакво
определење је у циљу афирмације водног саобраћаја, као вида јефтиног превоза на овом
простору. За имплементацију потребних садржаја водног саобраћаја (и путничког
пристана) у Јерменовцима у оквиру обале канала, постоје одлични просторни и
хидролошки услови.
 Немоторни саобраћај
За развој немоторног саобраћаја у наредном периоду потребно је истражити могућност за
имплементацију бициклистичких стаза ван насељених места.Ако се за то искажу
одговарајући захтеви бициклистичке стазе могуће је градити у оквиру коридора државних
путева уз услове управљача путева. Планирана је изградња националног бициклистичког
коридора уз магистрални канал ХС ДТД.

3.4.1.2.

Електронска комуникациона инфраструктура

Савремени свет са модерним токовима тражи брзи проток велике количине информација и
у томе велику улогу имају добро развијене и модерне електронске комуникације, у чему
оптичка мрежа представља основну компоненту. Овај развој бележи последњих година
снажан раст, при чему је важна компонента свеобухватно увођење дигиталних
електронских комуникација и оптичких каблова у транспортној мрежи. Оптички каблови се
постављају као императив широкопојасних услуга.
За квалитетно одвијање електронског комуникационог саобраћаја на подручју општине
Пландиште, изграђени су квалитетни спојни путеви оптичким кабловским везама, уз све
главне локалне и путне правце које је по потреби потребно ревитализовати у складу са
новим технологијама развоја, како би се створили услови за примену и коришћење широко
појасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних претплатничких линија ( DSLAM)
којим ће се омогућити брзи приступ интернету као и мултимодијални сервиси.
Телекомуникациона инфраструктура која обухвата изградњу или постављање, одржавање,
коришћење и давање на коришћење јавних комуникационих мрежа и припадајућих
средстава, као и пружање јавно доступних електронских комуникационих услуга, на
територији општине Пландиште претежно спроводи „ Телеком Србија“ ад Београд. Може
се рећи да је електронска комуникациона инфраструктура на подручју општине
Пландиште, по квалитету и по капацитету на задовољавајућем нивоу.
Секундарна мрежа у већини насеља је урађена подземно. У свим насељима је извршена
аутоматизација и дигитализација телекомуникационе опреме и система. Спојни путеви су
већим делом остварени путем оптичких каблова. У периоду од 2005. год. развој
телекомуникационе мреже се заснивао на децентрализацији комутационих ТДМ система,
тако да су око локалних централа изграђени удаљени претплатнички степени са својим
припадајућим приступним мрежама. Реконструкција комплетне приступне мреже на
описани начин није још завршена.
Међумесне ТТ мреже су изграђене као подземне углавном путем оптичких каблова и
бакарних каблова типа HDSL , а месне мреже у свим насељима осим дела Пландишта су
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такође урађене подземо бакарним кабловима типа GM. У свим насељима су уграђене
аутоматске телефонске централе типа DKTS.
Изградњом антенских система и базних станица мобилних комуникација у К.О. Велики Гај,
К.О. Маргита, К.О.Јерменовци, К.О. Банатаки Соколац, К.О. Милетићево, К.О. Велика Греда,
К.О. Хајдучица, К.О. Дужине, К.О. Марковићево, К.О. Барице, K.O. Стари Лец, К.О. Барице,
омогућиће се рад овог система на целом планском подручју. У свим насељима за
квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, треба изградити кабловски
дистрибутативни систем (КДС).
За потребе система GSM мреже мобилних телекомуникација на простору општине
изграђено је једанаест базних радио станица 063 и 064 мобилне мреже, од чега две у
Пландишту, три у Хајдучици, две у Великом Гају, и по једна у Великој Греди, Маргити
Милетићеву и Старом Лецу. Покривеност територији општине сигналом мобилне
телефоније није равномерна па се неминовно намеће потреба за изградњом базних радио
станица и на другим локацијама.
С обзиром на брз развој електронског комуникационог система као и услове које буде
диктирала нова технологија развоја система мобилних комуникација, нове локације базних
радио станица и радио релејних станица биће одређиване у складу са потребама имаоца и
ситема веза, урбанистичком и техничком документацијом, уз задовољење законских и
техничких прописа за ту врсту објеката на простору на којем се гради.

3.4.1.3.

Електрификација

Електроенергетска инфраструктура
На територији општине Пландиште се налази 127.577 km средњенапонске ваздушне мреже
и 8.396 km средњенапонске кабловске мреже.
У оквиру општине Пландиште насеља Јерменовци и Барице се напајају из
трансформаторске станице (ТС) "110/35 kV Алибунар", а преко ТС "Јерменовци 35/10 kV" у
којој је уграђен трансформатор снаге 4МVА. За сада нема критичних оптерећења, а
изградњом ТС "110/20 kV Апибунар", би био покривен даљи раст потрошње ових насеља и
обезбеђено сигурније напајање истих.
Део насеља Маргита општине Пландиште се напаја из ТС "110/35 kV Вршац 1", а преко ТС
"Вршачки ритови 35/10 kV" у којој су уграђени трансформатори укупне снаге 6,5 MVA.
Изградњом одговарајућих средњенапонских далековода предвиђен је прелазак овог дела
подручја на 20 kV напонски ниво.
Преостала насеља општине Пландиште се напајау из ТС "110/35 kV Вршац 1", из ТС
"Пландиште 35/20 kV" у којој је уграђен трансформатор снаге 8 MVA. ТС "Пландиште 35/20
kV" оптерећена је већ сада са 7,11 МW. Предвиђена је уградња другог трансформатора,
како би се покрио раст потрошње и оптерећења постојећег трансформатора. Потрошачи
који се напајају из ове трансформаторске станице се радијално напајају. До изградње ТС
"110/20 kV Велика Греда" не постоји могућност уласка у прстен овог дела мреже.
Јавна расвета у насељима није потребног нивоа, осим уз коридоре државних путева I и II
реда где је извршена реконструкција исте. У већини насеља иста је старости преко 25
година. О одржавању мреже јавне расвете у свим насељима старају се месне заједнице.
Општа оцена стања јавне расвете је да је иста на ниском техничко експлоатационом нивоу
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и да је исту неопходно што хитније реконструисати, првенствено у улицама куда пролазе
коридори општинских путева. На тај начин ће се повећати и безбедност учесника у
саобраћају.
Карактеристично за ово подручје је раст малих индустријских потрошача.
Неопходно је залагати се за развој обновљивих извора енергије, изградњом ветропарка
Пландиште I, као и даље проширење у јужним деловима општине Пландиште. За сада је
издата грађевинска дозвола за изградњу ветропарка Пландиште I, капацитета 102 МW.

3.4.1.4.

Топлификација и гасификација

Топлификација
На подручију општине Пландиште не врши се дистрибуција топлотне енергије и нема
планова за изградњу топлана.
Гасификација
Општина Пландиште снабдева се природним гасом преко магистралног гасовода МГ-01 и
разводног гасовода РГ-01-19, наведени гасоводи везани су за гасоводни систем ЈП
„Србијагас“.
На територији општине изграђена је дистрибутивна гасна мрежа и пратећи гасоводни
објекти (МРС и ПП шахте). Дистрибуцију гаса на територији општине Пландиште врши ЈКП
„Полет“ Пландиште.
Гасификација је извршена у свим насељеним местима општине Пландиште осим насеља
Лаудоновац. Тренутно на територији општине Пландиште има 4.280 изграђених
прикључака, а од тога 3.268 активних потрошача из категорије домаћинства, 199 из
категорије остали потрошачи и 530 неактивних потрошача из категорије домаћинства, као
и 81 неактивних потрошача из категорије остали.
Потрошња гаса је у последње три године у опадању, па је тако 2010. године потрошња на
нивоу општине била 5.745.566 m3, 2011. године 5.117.771 m3, а 2012. године 4.685.319 m3.
Табела 47: Дистрибутивна мрежа
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Насеље
Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Соколац
Барице
Јерменовци

Дужина
гасовода
(m3)
61,0
26,4
22,3
7,5
6,7
5,6
13,1
8,7
10,3
11,2

Капацитет
(m3/h)
3.500
1.750
773
300
250
250
500
250
400
700
84

Број
прикључака
1.690
565
463
167
76
71
192
109
182
253

Година
изградње

Година
пушт. у рад

1952
1952
1988
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1990

1954.
1954.
1988.
1989.
1991.
1991.
1991.
1991.
1991.
1990.

11.
12.
13.

Маргита
Купиник
Велики Гај
Укупно:

12,4
9,8
13,9
208,9

700
500
500
10.373

203
113
196
4.280

1990
1990
1991

1990.
1991.
1991.

Извор: ЈКП „Полет“ Пландиште

Постојећа гасоводна инфраструктура задовољава садашње потребе потрошача. Планиране
активности на унапређењу снабдевања становништва природним гасом су, замена
дистрибутивних гасних мрежа од челичних цеви полиетиленским цевима у насељеним
местима Велика Греда и Пландиште, реконструкција дела прикључног гасовода Велика
Греда - Пландиште и изградња станица катодне заштите дистрибутивних гасних мрежа
Велика Греда и Стари Лец.
Такође, планира се и замена 2.500 гасомера који немају температурни компензатор
гасомерима са температурним компензатором.

3.4.1.5.

Водоснабдевање

Водоводна инфраструктура
Укупна дужина водоводне мреже на територији општине је 131,57 km. Свако насеље има
изграђене сепаратне системе за снабдевање водом, осим насеља Велики Гај и Купиник
који користе заједничко извориште. Водоводи су грађени у различитом временском
периоду углавном по надзором месних заједница, применом различитих техничких
решења.
Равничарска конфигурација терена општине, без већих природних водотокова одредила је
као најповољнии извор воде за пиће подземне воде артешке издани. Дубина захватања
воде креће се од 90 до 130 метара. Укупан број активних бунара на територији Општине је
21, од чега у Пландишту 6. Вода из ових бунара се захвата већим делом дубинским
пумпама различитих типова и испоручује се потрошачима у сировом облику. Будући да се
вода за пиће на целој територији општине захвата из исте издани она је и сличних физичко
хемијских карактеристика. Овако захваћена вода са својим карактеристикама одступа од
квалитета предвиђеног Правилником о хигјенској исправности воде за пиће, због
повећаног садржаја амонијака и гвожђа. Ниједан водозахват нема утврђене зоне
санитарне заштите. Ни на једном водозахвату, осим у Пландишту, нису уграђени уређаји за
мерење произведене и испоручене воде што у великој мери омета праћење губитака у
водоводима, а исти се базирају углавном на проценама. На већини водозахвата примећен
је пад пијезометарског нивоа што је последица неконтролисане експлоатације, као и веома
спорог обнављања резерви воде. Поред тога присутни су и проблеми везани за објекте и
опрему за водоснабдевање који се карактеришу кроз дотрајалу хидромашинску и електро
опрему која се на већини водозахвата последњих година није квалитетно одржавала.
Послове одржавања водозахвата и опреме организују месне заједнице (осим у Пландишту)
углавном без адекватног ангажовања стручних кадрова. Овакво стање изискује повећање
трошкова текућег и ивестиционог одржавања. Само у насељу Пландиште постоји изграђен
водоторањ за снабдевање насеља водом капацитета 350 m3. С обзиром да је исти изграђен
пре више година намеће се потреба за његовом детаљном реконструкцијом. Потребе воде
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се исказују преко специфичне потрошње или норме потрошње. Она је у функцији развоја
али и животног стандарда становништва. Пошто се на већини водозахвата не мери
количина произведене воде, потреба за водом је урађена на бази процена. Дневна
процењена потрошња воде по становнику на територији општине је 143 литре. На основу
поменутих норми као и стечених искустава урађена је процена потреба воде, како за
становништво тако и за привреду. На основу тога неопходне количине воде за пиће на
годишњем нивоу за општину Пландиште крећу се око 1.490.000 m3 заједно са губицима у
мрежи који се процењују на 18%.
Табела 48: Процењене потребе воде
3

Потребе воде за пиће m
Р.
Број
Насеље
бр.
становника домаћинства привреда установе стока
губици резерва
1. Пландиште
3.825
233.783
95.000
9.802
7.674
62.327
81.717
2. Хајдучица
1.150
75.281
9.000
1.686
9.935
17.262
22.633
3. Велика Греда
1.158
75.227
11.000
2.234
8.2828
17.414
22.831
4. Стари Лец
963
59.897
5.900 53.208
3.775
22.100
28.976
5. Маргита
924
57.323
5.700
1.005
20.603
15.234
19.973
6. Jерменовци
905
56.557
5.600
1.313
5.693
12.449
16.322
7. Велики Гај
560
43.253
4.300
520
7.565
10.015
13.130
8. Mилетићево
497
34.055
3.400
504
6.774
8.052
10.557
9. Барице
516
32.741
3.200
628
9.679
8.325
10.914
10. Бан. Соколац
272
20.039
2.200
347
4.674
4.907
6.433
11. Kупиник
238
19.108
2.000
254
4.863
4.720
6.185
12. Дужине
147
11.990
2.000
77
3.207
3.109
4.077
13. Mарковићево
160
11.826
2.000
77
3.593
3.149
4.129
14. Лаудоновац
21
1.314
0
0
896
398
521
11.336
732.394
151.300
71.655
171.759
189.461
248.398
УКУПНО:

укупно
490.302
135.798
136.987
173.856
119.839
97.933
78.782
63.340
65.486
38.599
37.133
24.460
24.774
3.129
1.490.418

Извор: ЈКП „Полет“ Пландиште

Водоводна мрежа је махом изграђена од полиетиленских цеви, а у неким насељима и
азбестно-цементних и челичних цеви, пречника од 63 до 220 mm. Укупан број уграђених
водомера је 4.219, што наводи на закључак да се у неким насељима вода испоручује без
мерења (Дужине), а наплата врши паушално. Водоводи по насељеним местима су
изграђени без неопходне документације, те је потребно у наредном периоду покренути
поступак њихове легализације. О одржавању водовода у насељима Пландиште, Банатски
Соколац, Милетићево и Хајдучица стара се ЈКП „Полет“ Пландиште док се у осталим
насељима о одржавању водовода старају месне заједнице без присуства одговарајуће
стручне радне снаге. У току је поступак преузимања послова одржавања водовода и за
остала насељена места. Проблеми у дистрибуцији воде се решавају парцијално и од
случаја до случаја уз велики утрошак и онако скромних финансијских средстава. Ово нас
неминовно наводи на закључак да је неопходно што хитније комплетну дистрибуцију воде
за пиће централизовати на једном месту, односно поверити јавном комуналном
предузећу. На нивоу општине није јасно дефинисана политика цена воде, тако да је цена
воде по метру кубном различита од насеља до насеља, није извршена квалитетна
категоризација потрошача, а наплата испоручене и потрошене воде је отежана. Поред
постојећих система водоснабдевања, у свим насељима као алтернативни извори
снабдевања водом постоје велики број тзв. мини водовода који су још у употреби, чија је
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изградња вршена седамдесетих година прошлог века. Значајан сегмент или алтернативни
извор представљају и јавне чесме којих на подручју Општине има 54. Изградњи и
одржавању јавних чесми се мора посветити дужна пажња.

3.4.1.6.

Канализација и отпадне воде

Одвођење и пречишћавање отпадних вода
Области одвођења и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Пландиште
посвећује се све већа пажња. У насељеном месту Пландиште у току је завршетак изградње
канализационе мреже, док је у насељеном месту Хајдучица завршена изградња прве фазе
канализације и пречистача отпадних вода. За насеља Маргита, Милетићево, Велика Греда
урађени су главни пројекти изградње канализационе мреже.
Проблем отпадних вода у свим насељима за сада се решава путем септичких јама чија
употреба изазива низ значајних проблема, пре свега због изузетно високог нивоа
подземних вода, као и начина градње. У делу домаћинстава септичке јаме нису грађене
као посебни уређаји већ су искориштени стари напуштени бунари, који су изгубили
функцију изградњом централних водовода. Септичке јаме углавном нису изведене као
водонепропусне, већ је омогућен пролаз садржаја у околину. Преливи септичких јама се
углавном испуштају у уличне канале за одвођење атмосферских вода. Пражњење
септичких јама се врши аутоцистернама, а отпадне воде из аутоцистерни се одлажу на за
то неуређеним местима. Овакав начин изградње не задовољава основну намену јаме да
разгради органске материје и задржи муљ, а транспортује у околину третирану отпадну
воду-ефлуент. Индустријске отпадне воде решавају сама предузећа која врше само
примарну обраду отпадних вода.
Одвођење атмосферских вода
Oдвођењe сувишних атмосферских вода из насеља посебним системима каналске мреже у
оквиру грађевинских реона било отвореним или зацевљеним каналима представља
значајан проблем. Реципијенти-пријемници оваквих вода најчешће су најближе депресије
или мелиоративни канали, односно водотокови. За насељена места Пландиште, Велика
Греда, Милетићево и Марковићево урађена је техничка документација за изградњу
атмосферске канализационе мреже.
Постројење за пречишћавање отпадних вода
Постројење за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент, Систем Путоксмеханичко биолошко пречишћавање.
У насељу Пландиште у току је изградња нове канализациона мрежа а завршена је
изградња пречистача отпадних вода, док у насељу Хајдучица је завршена изградња
пречистача и прве фазе канализационе мреже, али иста још није технички примљена.
Наведени резултати се утврђују у дневним, протоку пропорционалним композитним
узорцима, са вероватноћом испуњавања предњих концентрација од 85% у анализираним
узорцима у годишњем просеку.
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Наведени резултати се утврђују у дневним, протоку пропорционалним композитним
узорцима, са вероватноћом испуњавања предњих концентрација од 85% у анализираним
узорцима у годишњем просеку.
Табела 49: Опис тренутног стања отпадних вода
Показатељ
Број становника обухваћених услугом
Број домаћинстава на територији ЈЛС обухваћених
услугом
Број правних лица и предузетника обухваћених
услугом
Број прикључака на канализациону мрежу
Количина одведене отпадне воде (у m3 годишње)
Укупна дужина канализационих цеви (примарна и
секундарна мрежа)
Опис технологије пречишћавања
Количина отпадне воде - Домаћинства
фактурисано (у m3 годишње)
Количина отпадне воде - Правна лица и
предузетници - фактурисано (у m3 годишње)

Вредност/Износ
726
334
57
381
109.713
1,4
34.021
75.692

Извор: Упитник извештаја о обављању комуналних делатности за 2012. год., Министарство
грађевинарства и урбанизма, Oдсек републичке комуналне инспекције

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
На јединственом водопривредном простору Србије развијају се две класе водопривредних
система: (а) регионални системи за снабдевање водом насеља; (б) речни системи - у
оквиру којих се реализују објекти и мере за интегрално коришћење, уређење и заштиту
вода. Дугорочна стратегија водоснабдевања у Војводини се заснива на формирању више
регионалних система за водоснабдевање који се ослањају на акумулационе просторе
површинских вода и заштићена изворишта подземних вода. Из њих ће се снабдевати
највећи број насеља, као и они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег
квалитета.
Општина Пландиште припада Јужнобанатском регионалном систему (извориште: локална
изворишта и алувион Ковин - Дубовац; насеља и општине које снабдева: Панчево, Опово,
Ковин, Вршац, Пландиште, Бела Црква, Житиште).
Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акумулације, хидроелектране,
ретензије за ублажавање великих вода, каналски системи са уставама, постројења за
пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе и наводњавање.
На целокупној површини општине изграђена је каналска мрежа за одвођење сувишних
вода по критеријумима који су важили у времену изградње, а при том уважавајући
економску снагу друштва. Целокупна територија општине је подељена у осам сливова за
одводњавање од чега пет на територији општине, а три територији општине и суседних
општина.

88

Табела 50: Преглед сливова
Број слива

Површина земљишта
обухваћеног сливом
(hа)
11,239.77
5,500.97
8,296.13
4,553.42
3,870.75
586.73
214.00
2,621.00
36,882.77

Назив слива

I
Пландиште I -Милетићево
II.
Пландиште II- Купиник
III
Пландиште III Стари Лец
IV
Пландиште IV Ројга
V.
Пландиште V Барице
VI
Пландиште VI Моравица
VII
Бобаја-Пешчара (део слива)
VIII
Вршачки ритови (део слива)
УКУПНО:

Дужина каналске
мреже (km)
304.99
121.31
253.88
96.38
99.27
19.98
5.61
101,91
1003.33

Извор: Јавно водопривредно предузеће воде Војводине

На површини сливова на територији Општине изграђена је каналска мрежа која обухвата
главне одводне канале, као и секундарну каналску мрежу која прихвата сувишне
површинске и подземне воде са пољопривредног и другог земљишта. Главни одводни
канали сувушне воде одводе у реципиенте: Канал ДТД, Брзаву и Моравицу било
гравитационо, комбиновано или механичким путем.
На подручју Општине изграђено је шест црпних станица које механичким путем пребацују
воду из главних одводних канала у реципиент. Црпне станице су изграђене у сливу 1 Милетићево, сливу 2 - Купиник, сливу 3 - Стари Лец и сливу 4 - Ројга. Поред ових црпних
станица изграђене су и две црпне станице у сливу Вршачки Ритови и једна црпна станица у
сливу Бобаја. Ако бисмо дали опис стања водопривредних објеката морали би узети у
обзир економске услове у којима је наша држава била задњих 15 година. Наиме, сви
системи за одводњавање изграђени су 70-тих година прошлог века, а дограђивани и
реконструисани у периоду од 1981-1989. год. Исти су пројектовани и изграђени са
одређеним важећим техничким критеријумима за отворену каналску мрежу и црпне
станице. Каналска мрежа и објекти нису одржавани по критеријумима који би допринели
да изграђени системи за одводњавање у сваком моменту поприме онај степен
функционалности који је предвиђен техничком документацијом. Економска моћ друштва је
таква да не обезбеђује ону висину средстава која је неопходна за редовно годишње
одржавање водопривредних објеката. Приликом пројектовања је констатовано да без
надградње водопривредних система, нема сигурне и интензивне пољопривредне
производње. Да би се овај ефекат постигао, поред изграђене каналске мреже морају се
применити најсавременије агро-педомелиоративне мере уз примену најсавременијих
система за наводњавање. Другим речима, нема сигурне пољопривредне производње без
уградње дренажних система и примене наводњавања. На територији Општине
хоризонтална цевна дренажа је уграђена у незнатном проценту од укупне површине која је
под каналсмом мрежом. Системи за наводњавање покривају изузетно мале површине
пољопривредног земљишта.
На територији Општине изграђени су насипи на природним водотоцима и граници са
суседном Румунијом. Још давне 1850. год. отпочели су радови на регулисању природних
водотока и исушивању тадашњих мочвара. Од тог доба па до данас на подручју општине
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изграђени су насипи на водотоку Брзава, Ројга и Моравица, а такође и гранични насип који
спречава дотицање површинских вода из Румуније.
Табела 51: Преглед одбрамбених насипа
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Одбрамбени насип

Дужина (km)

Брзава
Ројга
Моравица
Гранични насип Брзава-Ројга
Гранични насип Ројга-Моравица
УКУПНО:

36,38
25,04
32,00
19,72
2,70
115,84

Извор: Јавно водопривредно предузеће воде Војводине

Што се тиче процене угрожености територије Општине од сувишних вода може се
констатовати да је на подручју Општине изграђено 990,05 km каналске мреже, да је у
одбрану од поплава укључено 9 црпних станица, да је дуж целе границе са Румунијом
изграђен одбрамбени насип у дужини од 23,43 km. Овакав систем би требао да обезбеди
заштиту од површинских, подземних и спољних вода са високим степеном сигурности који
наука и пракса познаје. Међутим, ситуација није баш таква. Наиме, неодржавање каналске
мреже, споро отицање вода до главних канала и црпних станица проузрокује ефекте
супротне пројектованим. Ако се овоме дода неадекватна, односно редукована обрада
пољопривредног земљишта ситуација је још гора. Ово све доприноси да приликом
падавина и мањег интензитета долази до превлаживања земљишта и стварања водолежи.
Док се каналска мрежа не доведе у пројектовано стање и док се на обрадивим
површинама не примене најсавременије агротехничке мере земљиште ће бити угрожено
од сувишних површинских и подземних вода не само приликом појаве екстремних
падавина, већ и падавина много мањег интензитета. Изграђени насипи на природним
водотоцима су надграђивани после другог светског рата. Пракса је показала да на водотоку
Брзава и Ројга заштитна висина насипа не постоји дуж целог тока. На самим насипима
Брзаве дошло је до еродирања дна и обала и појаве клизишта на шест локалитета. Ова
клизишта слабе стабилност насипа, а самим тим су и потенцијална места за пробој и
плављење обрадивих површина. Гранични насипи су изграђени по критеријумима да
прихвате све спољне воде површинског дотицања и да граничним каналима преко
граничне уставе одведу воду у канал ДТД.
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3.4.2. SWOT анализa – Инфраструктура
Радна група РГ 4: Инфраструктура је у оквиру свог тематског подручја израдила SWOT
матрицу приказану у наставку.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

СНАГЕ
Добро развијена путна мрежа – повезаност
свих насељених места***
Изграђена гасна мрежа (сва насељена
места)***
Изграђена водоводна мрежа (сва насељена
места)***
Развијена каналска мрежа**
Развијена телекомуникациона мрежа**
Развијена електро мрежа**
Усвојен ППО и ПГР**
Изграђена радна зона са основном
инфраструктуром**
Власништво ЛС над објектима у јавној
својини**
Изграђене основне школе**
Изграђен Дом здравља са хитном помоћи и
амбулантом**

ШАНСЕ
 ЕУ интеграције**
 ЕУ фондови**
 Постојање обновљивих извора енергије
(ветар, биомаса)**
 Започета изградња ветропарка**
 Међуопштинска сарадња (ВШ, АЛ, БЦ, ПЛ)*
 Приватно-јавно партнерство

-

-
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СЛАБОСТИ
Лоше одржавање постојеће путне мреже**
Лоше одржавање атарских путева**
Неизграђеност фекалне и атмосферске
канализације**
Неискоришћеност пловности канала ДТД **
Нелегализована водоводна мрежа у
појединим насељима – непоседовање
употребних дозвола**
Велики број напуштених објеката у
општинском власништву**
Слаба опремљеност јавног предузећа**
Недостатак стручног кадра**
Недовољан број паркинг места у
Пландишту*
Азбестне цеви у водоводу*

ПРЕТЊЕ
Одлив становништва, пре свега младих и
образованих***
Неповољна старосна структура
становништва**
Смањење броја корисника комуналних
услуга**
Честа измена закона о изградњи**
Политичка нестабилност на локалу (честе
измене власти)**

4. ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА
Након спроведених секторских анализа фактора који утичу на одрживи развој Општине,
Стратешки савет за израду стратегије одрживог развоја општине Пландиште је на основу
дискусија базираних на аргументима побројаним у опису постојећег стања у Општини у све
четири посматране области (Економски развој; Развој друштвених делатности; Заштита
животне средине; Развој инфраструктуре) је пажљиво извршио интеграцију и агрегацију
идентификованих фактора и дошао до консензуса око кључних фактора и стратешких
усмерења развоја.
Секторске анализе фактора развоја су такође послужиле код идентификовања стратешких
циљева сваког секторског приоритета, док је интегрална анализа послужила као основа
заправилно одређивање стратешких усмерења развоја Општине, односно за одабир
приоритета одрживог развоја општине Пландиште у планираном периоду.
Оба нивоа анализе послужиће и као основа за евентуалне ситуационе анализе током фазе
имплементације Стратегије, када се буду детаљно разматрали, припремали и реализовали
конкретни појединачни пројекти у свим секторима.
У наставку је приказана Интегрална SWOT матрица у коју су унешени фактори развоја
препознати у секторским анализама, као и фактори формулисани на начин да представљају
интеграцију или агрегацију појединачних фактора из секторских анализа.
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Табела 55: Интегрална SWOT матрица
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

+ Велике површине обрадивог
пољопривредног земљишта***

-

Застарела механизација у
пољопривреди***

+ Мултикултурална и мултиконфесионална
средина)***

-

Недостатак квалификованих кадрова у
институцијама уопште (здравство,
социјална заштита, образовање,...)***

-

Непостојање пројектних тимова за
ефикасније коришћење финансија из
различитих фондова***

+ Обучена радна снага (у пољопривреди,
текстилној индустрији, нафтној индустрији,
индустрији полимера ...)**

-

Лоше стање инфраструктуре (путеви,
водовод, гасовод,...)***

-

Низак образовни ниво становништва***

+ Интерна инфраструктура (сва насељена
места повезана су на гасну, водоводну и
телекомуникациону мрежу)**

-

Скроман општински буџет***

-

Недостатак финансијских средстава***

-

Непостојање средњих стручних школа**

-

Прерађивачка индустрија стагнира и има
тенденцију опадања**

-

Неискоришћеност хидросистема ДТД**

-

Недовољна уређеност радне зоне**

-

Технолошка застарелост опреме у
привреди**

-

Територијална разуђеност општине**

-

Недовољна искоришћеност природних
потенцијала**

-

Недовољна искоришћеност потенцијала у
културном наслеђу**

-

Нефункционалност железничког и водног
саобраћаја и неповезаност са друмским
саобраћајем**

-

Непостојаност и неажурираност базе
података о пољопривредном земљишту и
пољопривреднимм газдинствима*

-

Запуштена инфрастуруктура (здравство,
социјала, спорт, култура,...)**

-

Недовољна и неадекватна опремљеност у
установама и институцијама друштвених
делатности **

+ Постојање обновљивих извора енергије
(ветар и биомаса)***
+ Сировинска база у пољопривреди и
капацитети***

+ Природни ресурси: нафта, природни гас,
термалне воде**
+ Индустрија пластичне амбалаже и
текстилна индустрија**
+ Доступност хидросистему ДТД**
+ Релативно добро очувана животна средина
+ Богато наслеђе у виду паркова и двораца,
индуковане термалне воде**
+ Релативно велики број активних удружења
и клубова (спорт, култура)**
+ Поштовање и неговање традиционалних
вредности**
+ Функционални дворци и паркови под
заштитом државе**
+ Изграђена радна зона са основном
инфраструктуром**
+ Постојање геронто службе и мобилног
тима**
+ Постојање дома за душевно оболела
лица**
+ Развијен ловни и риболовни туризам**
+ Постојање прихватилишта за одрасла и
стара лица**

-

+ Постојање институције која је носилац
културних активности (КОЦ, Библиотека)**

Висока стопа морталитета**

-

+ Rock Village – Банатски Соколац (бренд)**

Недовољно неговање здравог стила
живота**

-

Постојање дивљих депонија**

+ Локални план управљања отпадом**
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Табела 55 (наставак 1): Интегрална SWOT матрица

СНАГЕ (наставак)

СЛАБОСТИ (наставак)

+ Европски центар за децу и омладину –
Хајдучица**

-

Недостатак података о стању животне
средине-мониторинг**

+ Постојање накнаде за заштиту и
унапређење ЖС**

-

Низак проценат пошумљености**

-

+ Рад пољочуварске службе и контрола
одлагања отпада**

Непостојање катастра загађивача**

-

Паљење жетвених остатака**

+ Добро развијена путна мрежа – повезаност
свих насељених места**

-

Азбестне цеви у водоводу**

-

Непостојање категоризације у спорту**

-

Непостојање локалног медија**

-

Слаба опремљеност јавног предузећа**

-

Недовршена инфраструктура (водовод.
канализација,...)**

-

Нелегализована водоводна мрежа у
појединим насељима – непоседовање
употребних дозвола**

-

Велики број напуштених објеката у
општинском власништву**

-

Непостојање сарадње између ОЦД**

-

Неадекватна структура ОЦД**

+ Развијена електро мрежа**
+ Усвојен план детаљне регулације**
+ Власништво ЛС над објектима у јавној
својини**
+ Изграђен Дом здравља са хитном помоћи и
амбулантом**
+ Постојање обновљивих извора енергије
(ветар, биомаса)**
+ Релативно очувани природни ресурси**
+ Постојање заштићених подручја 2. и 3.
категорије**
+ Организовано прикупљање отпада**
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Табела 55 (наставак 2): Интегрална SWOT матрица
ПРЕТЊЕ

ШАНСЕ
 ЕУ интеграције и отварање фондова***
 Програми Владе РС и АПВ***
 Развој пољопривреде и прерађивачке
индустрије уопште***
 Заинтересованост матичних земаља за
сарадњу са дијаспором у Општини**
 Братске општине**
 Ревитализација железничког саобраћаја,
стављање у функцију водног саобраћаја и
повезивање са друмским саобраћајем**
 Регионална и прекогранична сарадња
(привреда, туризам ...)**
 Тренд раста свести о потреби заштите и
унапређења животне средине*
 Потписан споразум за приступ Регионалној
депонији у Вршцу*
 Нови стандарди у области коришћења
обновљивих извора енергије*
 Међуопштинска сарадња (ВШ, АЛ, БЦ, ПЛ)*
 Приватно-јавно партнерство*
 Производња хране*

 Одлазак младих у веће центре али и
читавих породица у најпродуктивнијој
животној доби***
 Несигурна и нестабилна аграрна
политика***
 Политичка и економска нестабилност***
 Лоше законодавство и пракса**
 Недостатак инвестиција **
 Неповољна старосна структура
становништва и пољопривредних
газдинстава**
 Политичка нестабилност на локалу (честе
измене власти)**
 Конкуренција међународног тржишта**
 Чести избори (нестабилна политичка
ситуација)*
 Лош третман културе у друштву*
 Приватизација јавних установа*
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4.1 Кључни фактори успеха
Кључни фактори успеха, односно просперитета општине Пландиште идентификовани из
претходно израђене Интегралне SWOT матрице су:


Заустављање негативних демографских и ублажавање негативних
друштвених трендова;



Пуна афирмација пољопривредне производње, уз подстицање изградње и
стављања у функцију прерађивачких капацитета,



Афирмација сектора приватног предузетништва са акцентом на раст броја
МСП и предузетника и повећање запослености

У избору најбоље стратегије могућа су 4 приступа, и то:


Стратегија базирана на повезаности снага и шанси (SО), када се користе
унутрашње снаге да би се искористиле шансе из окружења.



Стратегија базирана на повезаности снага и претњи (SТ), када се користе
унутрашње снаге да би се неутрализовале или минимизирале спољашње
претње.



Стратегија базирана на повезаности слабости и шанси (WО), када се тежи
превазилажењу унутрашњих слабости користећи шансе из окружења.



Стратегија базирана на повезаности слабости и претњи (WТ), када се настоје
минимизирати унутрашње слабости и избећи спољшње претње.

Примењеном матрицом међусобне повезаности појединих елемената интегралне SWOT
анализе дошло се до потенцијалних стратешких усмерења развоја општине Пландиште у
периоду до 2020. године. Међу њима, посебну пажњу заслужују они који се базирају на
реалним претпоставкама, односно, онима која су произишла из комбиновања снага којима
располаже Општина и шансама које јој нуди окружење.
У наставку су приказана следећа стратешка усмерења за конкретне случајеве:
1. Стратешка усмерења произашла из повезаности снага и шанси


Перманененто подстицање пољопривредне производње, као сировинске базе;



Рационалније и ефикасније коришћење природних ресурса, као
коришћење алтернативних извора енергије;



Поспешивање самозапошљавања, и



Афирмација НВО сектора и друштвеног активизма уопште



Инфраструктурно и организационо унапређење постојећих афирмисаних
манифестација .

и веће

2. Стратешка усмерења произашла из повезаности снага и претњи


Успостављање механизама за задржавање и привлачење младих и образованих
људи;



Ревитализација сектора пољопривреде (ратарство, сточарство, воћарство и
повртарство у затвореном простору).
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Афирмација мултикултуралности и културно-историјсог наслеђа

3. Стратешка усмерења произашла из повезаности слабости и шанси


Афирмација примене савремених
пољопривредној производњи;



Унапређење постојеће и изградња недостајуће комуналне инфраструктуре.



Афирмација предузетништва код млађе популације, нарочито кроз подстицање
јавно-приватног партнерства



Стављање у функцију напуштених објеката у оопштинском власништву.

агротехничких

мера

и

приступа

4. Стратешка усмерења произашла из повезаности слабости и претњи


Унапређење еколошке свести код грађана путем квалитетнијег информисања



Унапређење сарадње између ОЦД и њихово јачање.
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5. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
На основу спроведених анализа, у овом делу стратешког документа постављени су основни
елементи Стратегије:
 Визија;
 Приоритети;
 Стратешки циљеви, и
 Програми развоја.
Са становишта природних услова, општина Пландиште поседује релативно добре
потенцијале за развој, пре свега пољопривреде. Она има значајну базу, у пољопривредном
земљишту и радној снази у пољопривредној производњи. И поред ових предуслова за
остваривање динамичног и стабилног развоја пољопривреде, он је у протеклом периоду
био релативно низак, чак и са извесним елементима стагнација.
Од компаративних предности општине Пландиште издвајају се:
 Постојање природних богатстава, од којих су најзначајнији, пољопривредно
земљиште, нафта, природни гас, терманлне воде и ветар;
 Релативно добро очувана животна средина;
 Изграђена је инфраструктурна мрежа на целој територији Општине;
 Мултинационалност, мултиконфесионалност и мултикултуралност, и
 Релативно велики број ОЦД, који својим активностима доприносе друштвеном
развоју Општине.

5.1.

Дефинисање визије

Из свега до сада приказаног и приложеног у овом документу дефинисана је ВИЗИЈА развоја
општине Пландиште, до 2020. год:
Општина Пландиште је рурална, вишенационална, толерантна општина
у којој су носиоци развоја и запошљавања високопродуктивна
пољопривредна производња наслоњена на прерађивачку индустрију, као и
приватни предузетници, док се културно-историјско наслеђе негује и
промовише, а становници имају развијену друштвену и еколошку свест.
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5.2 Дефинисање приоритета, стратешких циљева и програма развоја
Табела 56: Однос приоритета, стратешких циљева и програма развоја
Приоритети

Стратешки циљеви

Програми развоја
Едукација пољопривредника
Повећање економске ефикасности у биљној
производњи
Унапређење биљне производње у заштићеном
простору
Унапређење воћарства
Унапређење складишних капацитета
Унапређење сточарства у ширем смислу
Афирмација предузетничког духа
Хоризонтално и вертикално повезивање МСП и
предузетника
Очување старих заната
Стављање индустријске зоне у функцију

ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА МСП И
ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 15% ДО 2020.
ГОД.
ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ У
ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ ЗА

15%

ДО 2020. ГОД.

ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА СТАНОВНИШТВА СА
ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА 15% ДО 2020.
ГОД.
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ
КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДРУШТВЕНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА

Привлачење ДИ у постојеће капацитете
Стварање услова за квалитетно образовање
Подршка младим талентима
Унапређење рада институција и установа
Афирмација спорта
Јачање НВО сектора
Унапређење медијске покривености

ОЧУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНО-

Организација културних манифестација

ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Развој институција културе

СТАРАЊЕ О ВОДНИМ РЕСУРСИМА И
ЊИХОВО ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ

УСПОСТАВЉЕН СИСТЕМ ЗА

Старање о текућим и стајаћим водним ресурсима
Управљање отпадом

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЦЕЛОЈ
ТЕРИТОРИЈИ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Санација и рекултивација постојећих депонија

ОПШТИНЕ ДО 2020. ГОД.

Подизање капацитета за искоришћавање обновљивих
извора енергије

УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ

Управљање земљиштем као ресурсом

РЕСУРСИМА

Успостављање система контроле квалитета ваздуха
Управљање осталим природним ресурсима

РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Доградња недостајуће водоводне мреже
Решавање проблема атмосферских и отпадних вода
Инфраструктурно опремање радних зона
Уређење саобраћајница

ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Изградња, реконструкција и адаптација електроинсталација
Изградња, реконструкција и адаптација гасне мреже
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ВИЗИЈА:

Општина Пландиште је рурална, вишенационална, толерантна општина у којој су носиоци развоја
и запошљавања високопродуктивна пољопривредна производња наслоњена на прерађивачку
индустрију, као и приватни предузетници, док се културно-историјско наслеђе негује и промовише,
а становници имају развијену друштвену и еколошку свест.

Приоритет 1:

Приоритет 2:

Приоритет 3:

Приоритет 4:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Друштвени развој

Заштита животне средине

Развој инфраструктуре

Стратешки циљ 1.1:

Стратешки циљ 2.1:

Стратешки циљ 3.1:

Стратешки циљ 4.1:

ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА СТАНОВНИШТА
СА ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА 15% ДО
2020. ГОД.

СТАРАЊЕ О ВОДНИМ РЕСУРСИМА И

ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ

ЊИХОВО ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПОЉОПРИВРЕДЕ

Програм 1.1.1:

Програм 2.1.1:

Програм 3.1.1:

Програм 4.1.1:

Едукација пољопривредника

Стварање услова за
квалитетно образовање

Старање о текућим и
стајаћим водним ресурсима

Доградња недостајуће
водоводне мреже

Програм 1.1.2:
Повећање економске
ефикасности у биљној
производњи

Програм 2.1.2:
Подршка младим талентима

Програм 1.1.3:

Стратешки циљ 2.2:

Унапређење биљне
производње у заштићеном
простору

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ
КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДРУШТВЕНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА

Стратешки циљ 3.2:

Програм 4.1.2:

УСПОСТАВЉЕН СИСТЕМ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЦЕЛОЈ
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДО 2020. ГОД.

Решавање проблема
атмосферских и отпадних
вода

Програм 3.2.1:
Управљање отпадом

Програм 1.1.4:

Програм 2.2.1:

Програм 3.2.2:

Унапређење воћарства

Унапређење рада
институција и установа

Санација и рекултивација
постојећих депонија

Програм 4.1.3:
Инфраструктурно опремање
радних зона

Програм 4.1.4:
Уређење саобраћајница

Програм 1.1.5:

Програм 2.2.2:

Унапређење складишних
капацитета

Афирмацја спорта

Стратешки циљ 3.3:
УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ
РЕСУРСИМА

Програм 1.1.6:

Програм 2.2.3:

Унапређење сточарства у
ширем смислу

Јачање НВО сектора

Стратешки циљ 1.2:
ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА МСП И
ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 15% ДО 2020.
ГОД.

Програм 3.3.1:
Подизање капацитета за
искоришћавање обновљивих
извора енергије

Програм 2.2.4:
Унапређење медијске
покривености

Програм 3.3.2:

Програм 1.2.1:

Стратешки циљ 2.3:
ОЧУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНО-

Програм 1.2.2:

Програм 4.1.6:
Изградња, реконструкција и
адаптација гасне мреже

Управљање земљиштем као
ресурсом

Афирмација предузетничког
духа

Хоризонтално и вертикално
повезивање МСП и
предузетника

Програм 4.1.5:
Изградња, реконструкција и
адаптација електроинсталација

Програм 3.3.3:
Успостављање система
контроле квалитета ваздуха

ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Програм 2.3.1:

Програм 3.3.4:

Организација културних
манифестација

Програм 1.2.3:

Програм 2.3.2:

Очување старих заната

Развој институција културе

Управљање осталим
природним ресурсима

Стратешки циљ 1.3:
ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ У
ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ ЗА 15%
ДО 2020. ГОД.
Програм 1.3.1:
Стављање индустријске зоне
у функцију
Програм 1.3.2:
Привалачење ДИ у постојеће
капацитете

Слика 10: Графички приказ приоритета, стратешких циљева и програма
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6. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план Стратегије приказан на овом месту треба да послужи као основа за израду годишњих оперативних планова с циљем
успешне реализације ове Стратегије.
Акциони план обухвата:
 4 приоритета,
 10 стратешких циљева,
 32 програма, и
 168 идентификована пројекта.
Пројекти идентификовани у Акционом плану су укупне вредности 3.083.020.000 РСД, од чега је удео Општине процењен на 14,72%,
што у укупном износу чини 453.746.000 РСД.
Напомене:
 Због финансијских и уопштено економских утицаја, како на глобалном, тако и на националном нивоу, нека предвиђања по
питању утицаја Стратегије на релевантне индикаторе се не могу дати довољно прецизно, али се очекује да ће се одређена
побољшања ипак остварити, у складу са укупном ситуацијом.


У колони “Износ и извор финансирања”:
o “Износ” представља процењену вредност пројеката/активности изражених у РСД – права вредност пројеката/активности
ће бити прецизније одређена тек када се сваки конкретни пројекат/активност детаљно разради.
o “Извор финансирања“ представља допринос могућих финансијера за подршку имплементацији пројеката.
o Процењена вредност неких пројеката је дата на основу курса 1 EUR = 120 РСД



У колонама “Пројекат/Активност(и)“, “Партнери“, “Време реализације“, као и “Објективно проверљиви индикатори“, такође су
дате оквирне вредности/називи, а прецизније ће бити одређени када се конкретни пројекти/активности детаљно разраде.



Ради обезбеђења што бржег и ефикаснијег почетка имплементације Стратегије и мотивације партнера за чвршћу сарадњу од
идентификованих пројеката у Акционом плану, одабрано је ТОП 10 пројеката који имају велики значај за поједине приоритете
уз најмање баријера за њихову реализацију. Ови пројекти су детаљније описани у посебном прилогу.
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Степен приоритета
(висок)

1 . ПРИОРИТЕТ: Економски развој
1.1. Стратешки циљ: ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

ПОЉОПРИВРЕДЕ

1.1.1 Програм: Едукација пољопривредника
Број
(шифра)
1.1.1.1.

1.1.1.2.

Пројекат/Активност(и)
Организоване посете
пољопривредним сајмовима
(Пољопривредни Сајам у Новом
Саду)
''Знањем до развоја
мултифункционалне
пољопривреде у општини
Пландиште-Фарма као бизнис''

Партнери
Пољопривредни произвођачи,
Влада АПВ и ЛС

Временски
оквир
2014-2020.

Износ и извор
финансирања
1.000.000 РСД
1.000.000 РСД ЛС
200.000 РСД

Пољопривредни произвођачи,
ПСС ''Агрозавод'' Вршац, и ЛС

2014-2015.
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200.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 100 пољопривредних
произвођача годишње
из Општине посети
Пољопривредни сајам

Пројекат је у току

 2 презентације
(едукације) годишње
 50 полазника

Пројекат је у току

1.1.2 Програм: Повећање економске ефикасности у биљној производњи
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

1.1.2.1.

Одржавање и поправка
атарских путева

ЈКП „Полет“ Пландиште,
Влада АПВ, Влада РС и ЛС

1.1.2.2.

Унапређење рада пољочуварске
службе

1.1.2.3.

Заштита усева од деловања
елементарних непогода
(оснивање противградне
службе)

Влада АПВ, Влада РС и ЛС

1.1.2.4.

Анализа пољопривредног
земљишта (основна хемијска
својства земљишта)

Пољопривредни произвођачи,
ПСС „Агрозавод“ Вршац и ЛС

1.1.2.5.

Одржавање и измуљавање
каналске мреже (двонаменских
канала)

Временски
оквир
2014-2020.

Износ и извор
финансирања
42.000.000 РСД
42.000.000 РСД ЛС
42.000.000 РСД

„Ипон“ д.о.о. Нови Сад и ЛС

2014-2020.

42.000.000 РСД ЛС
6.300.000 РСД

2014-2020.

6.300.000 РСД ЛС

5.000.000 РСД
2014-2020.

5.000.000 РСД ЛС
140.000.000 РСД

1.1.2.6.

Стручна анализа и подизање
система за наводњавање

Влада АПВ, Влада РС и ЛС

Пољопривредни произвођачи,
Влада АПВ, Влада РС и ЛС

2014-2020.

2014-2020.
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100.000.000 РСД
Екстерни извори, и
40.000.000 РСД ЛС
70.000.000 РСД
63.000.000 РСД
Екстерни извори, и
7.000.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 1 km одржаваног и
поправљеног атарског
пута по насељеном
месту годишње

Пројекат је у току

 9 запослених лица
 50 интервенција
(записника) годишње

Пројекат је у току

 14 запослених стрелаца
 7 противградних
станица
 1 ракета по
противградној станици

Пројекат је у току

 350 узорака земљишта
годишње
 Анализа око 1.400 ha
годишње

Пројекат је у току

 100 km одржаване
каналске мреже, тј.
двонаменских канала

Пројекат је у току

 200 ha ратарских
култура под
новоподигнутим
системима за
наводњавање

Идејна фаза

1.1.3 Програм: Унапређење биљне производње у заштићеном простору
Број
(шифра)

1.1.3.1.

1.1.3.2.

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Подизање пластеника
(повртарска производња у
заштићеном простору)

Пољопривредни произвођачи,
Влада АПВ, Влада РС и ЛС

Производња органске хране

Пољопривредни произвођачи,
Влада АПВ, Влада РС и ЛС

Временски
оквир

2014-2020.

Износ и извор
финансирања
31.500.000 РСД
24.000.000 РСД
Екстерни извори, и
7.150.000 РСД ЛС
8.400.000 РСД

2014-2020.

7.000.000 РСД
Екстерни извори, и
1.400.000 РСД ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
28.000.000 РСД

Индикатори

Статус

 5 новоподигнутих
пластеника годишње
2
 2.500 m под
новоподигнутим
пластеницима годишње

Идејна фаза

 2 пријављена
пољопривредна
газдинстава за ову
производњу годишње

Идејна фаза

1.1.4 Програм: Унапређење воћарства
Број
(шифра)

1.1.4.1.

1.1.4.2.

Пројекат/Активност(и)

Подизање противградних
мрежа у воћарској производњи

Подизање вишегодишњих
засада и воћњака на државној
земљи

Партнери

Пољопривредни произвођачи,
Влада АПВ, Влада РС и ЛС

Пољопривредни произвођачи,
Влада АПВ, Влада РС и ЛС

2015-2020.

2014-2020.

1.1.5 Програм: Унапређење складишних капацитета
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22.000.000 РСД
Произвођачи,
Екстерни извори, и
6.000.000 РСД ЛС
41.000.000 РСД
36.000.000 РСД
Произвођачи,
Екстерни извори, и
5.000.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 3 hа вишегодишњих
засада годишње под
противградном
мрежом

Идејна фаза

 200 ha под новим
вишегодишњим
засадима и воћњацима
 70 поднетих захтева
пољопривредних
произвођача

Пројекат је у току

Број
(шифра)

1.1.5.1.

1.1.5.2.

Пројекат/Активност(и)

Изградња подних складишта

Обнављање (ревитализација)
хладњаче у Великој Греди

Партнери

Пољопривредна предузећа и
задруге, Влада АПВ и ЛС

Потенцијални инвеститори,
Влада АПВ и ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
30.000.000 РСД

2015-2020.

30.000.000 РСД
Екстерни извори, и
0 РСД ЛС
360.000.000 РСД

2014-2016.

320.000.000 РСД
Инвеститори,
Екстерни извори, и
40.000.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 1 изграђено подно
складиште у 2 године

Идејна фаза

 Хладњача капацитета
5.000 тона смрзнутог
воћа
 30 упослених људи
 70 сезонских радника
током 6 месеци
годишње

Идејна фаза

1.1.6 Програм: Унапређење сточарства у ширем смислу
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

1.1.6.1.

Изградња нове фарме ''Виндија''
Лајковац-Пландиште у
Пландишту

1.1.6.2.

Градња примерених
капацитета у живинарству од
2
1.500 m (наћи урбанистичка
решења за одговарајуће
локације)

Фармери, Влада АПВ, Влада РС
и ЛС

1.1.6.3.

Комунално уређење и опремање
земљишта за подизање фарми
ван несељених места

Фармери, Влада АПВ, Влада РС
и ЛС

2015-2017.

1.1.6.4.

Изградња товилишта
капацитета 220 товљеника у
турнусу

Фармери, Влада АПВ, Влада РС
и ЛС

2015-2020.

„Виндија“ ЛајковацПландиште и ЛС

2014-2015.

Износ и извор
финансирања
85.700.000 РСД
85.700.000 РСД
„Виндија“ Лајковац, и
0 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 76.000 бројлера у
турнусу
 Фарма површине 4.200
2
m
 40 новозапослених
лица

Пројекат је у току

 27.000 бројлера у
турнусу
 15 упослених људи
 1 фарма годишње

Идејна фаза

92.000.000 РСД

2015-2017.

80.000.000 РСД
Фармери,
Екстерни извори, и
12.000.000 РСД ЛС
3.000.000 РСД
3.000.000 РСД ЛС
93.000.000 РСД
81.000.000 РСД
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 2 новоизграђене фарме
годишње
 40 грла крупне стоке
годишње
 220 товљеника у
турнусу
 1 фарма годишње

Пројекат је у току

Идејна фаза

1.1.6 Програм: Унапређење сточарства у ширем смислу
Број
(шифра)

1.1.6.5.

1.1.6.6.

Пројекат/Активност(и)

Набавка уматичених стеоних
јуница за фармере, тј.
регистрована пољопривредна
газдинства која имају више од 5
грла говеда

Набавка приплодног
материјала за вештачко
осемењавање крава

Партнери

Фармери, Влада АПВ и ЛС

Фармери, Ветеринарска
станица „АРС ВЕТ“ Пландиште,
Влада АПВ и ЛС

Временски
оквир

2015-2017.

2015-2017.

Износ и извор
финансирања
Фармери,
Екстерни извори,
12.000.000 РСД ЛС
4.500.000 РСД
3.600.000 РСД
Фармери,
Екстерни извори,
900.000 РСД ЛС
3.000.000 РСД
2.400.000 РСД
Фармери,
Екстерни извори,
600.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 Набавка 50 грла, тј.
уматичених стеоних
јуница годишње

Идејна фаза

 2.000 доза за вештачко
осемењавање годишње
 1.000 успешних
вештачких
осемењавања крава
годишње

Идејна фаза

 100 излагача живине и
говеда годишње

Пројекат је у току

1.400.000 РСД
1.1.6.7.

Мини пољопривредни сајам
(гушчаријада)

Удружење „Бело перо“,
Влада АПВ и ЛС

2014-2020.
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700.000 РСД
Екстерни извори,
700.000 РСД ЛС

1.2. Стратешки циљ: ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 15% ДО 2020. ГОД.
1.2.1 Програм: Афирмација предузетничког духа
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

1.1.2.1.

Оснивање инвестиционог
(општинског) фонд у циљу
подршке и афирмације стартап предузетништва

1.1.2.2.

Организовање едукација
(менаџмент тренинзи,
радионице, стручне обуке) у
циљу подизања свести
предузетништва

Партнери

Удружење предузетника,
Влада АПВ, Влада РС и ЛС

Временски
оквир

2015-2017.

Износ и извор
финансирања
3.600.000 РСД
2.600.000 РСД
Екстерни извори, и
1.000.000 РСД ЛС

Индикатори

 Финансијска подршка
једном (1) старт-ап
преузетнику годишње

Статус

Идејна фаза

1.000.000 РСД

Удружење предузетника,
РПК Панчево, Влада АПВ,
Влада РС и ЛС

2014-2020.
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 5 обука
900.000 РСД  1.000 комада
Екстерни извори, и
штампаног материјала
100.000 РСД ЛС
(флајера)

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

1.2.2 Програм: Хоризонтално и вертикално повезивање МСП и предузетника
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

1.2.2.1.

Повезивање са ресорним
министарством Владе РС и
секретаријатом Владе АПВ
(апликације на конкурсе за
самозапошљавање)

Влада АПВ, Влада РС и ЛС

1.2.2.2.

Промоција привредних
потенцијала Општине

Влада АПВ, РПК Панчево, РЦР
Банат и ЛС

Временски
оквир

2014-2020.

Износ и извор
финансирања
5.600.000 РСД
2.800.000 РСД
Екстерни извори, и
2.800.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 5 запослених лица
годишње кроз програм
самозапошљавања

Пројекат је у току

 2 сајма годишње

Пројекат је у току

1.400.000 РСД
2014-2020.

1.400.000 РСД ЛС

1.2.3 Програм: Очување старих заната
Број
(шифра)

1.2.3.1.

1.2.3.2.

Пројекат/Активност(и)
Афирмисање аутохтоних
заната (нпр. израда банатских
ћилима и одевних предмета од
вуне и других природних
материјала са
препознатљивим фолклорним
мотивима овог подручја)
Обнављање старих и
дефицитарних заната у
Општини (обућари, кључари,
оџачари, фотографи)-курсеви,
радионице, сајмови

Партнери

Занатлије, НВО, Влада АПВ,
Влада РС и ЛС

Временски
оквир

2014-2015.

Износ и извор
финансирања
500.000 РСД
400.000 РСД
Екстерни извори, и
100.000 РСД ЛС

1.000.000 РСД
Занатлије, НВО, Влада АПВ,
Влада РС и ЛС

2014-2016.
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700.000 РСД
Екстерни извори, и
300.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 3 едукације годишње
 7 радионица годишње
 25 полазника
(учесника)

Идејна фаза

 2 одржане радионице
годишње
 20 полазника годишње

Идејна фаза

1.3. Стратешки циљ: ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ ЗА 15% ДО 2020. ГОД.
1.3.1 Програм: Стављање индустријске зоне у функцију
Број
(шифра)

1.3.1.1.

Пројекат/Активност(и)

Изградња капацитета за
откуп и прераду поврћа

Партнери

Инвеститори, Влада АПВ,
Влада РС и ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
210.000.000 РСД

2015-2018.

210.000.000 РСД
Екстерни извори, и
0 РСД ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
1.000.000 РСД

Индикатори
 тоне поврћа које се
откупи
 30 запослених лица

Статус

Идејна фаза

1.3.2 Програм: Привлачење ДИ у постојеће капацитете
Број
(шифра)

1.3.2.1.

Пројекат/Активност(и)
Промотивне активности у
циљу привлачења
потенцијалних инвеститора у
постојеће капацитете

Партнери

Удружење предузетника,
Влада АПВ и ЛС

2014-2020.
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800.000 РСД
Екстерни извори, и
200.000 РСД ЛС

Индикатори
 1 урађена презентација
 1.000 комада
штампаног материјала
(флајера)
 2 учешћа на сајмовима

Статус

Пројекат је у току

Степен приоритета
(висок)

2 . ПРИОРИТЕТ: Друштвени развој
2.1. Стратешки циљ: ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА СТАНОВНИШТВА СА ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА 15% ДО 2020. ГОД.
2.1.1 Програм: Стварање услова за квалитетно образовање
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Набавка опреме и увођење
нових технологија у ОШ
„Доситеј Обрадовић“
Пландиште

Влада РС, Влада АПВ и ЛС

2.1.1.2.

Увођење нових технологија у
образовање
(ОШ
„Доситеј
Обрадовић“ Пландиште)

Влада РС, Влада АПВ,
надлежна школска управа,
НВО, релевантни факултети и
ЛС

2.1.1.3.

Стручно усавршавање
запослених у ОШ „Јован Стерија
Поповић“ Велика Греда и ОШ
„Јован Јовановић Змај“
Хајдучица

Основне школе, Влада РС и ЛС

2.1.1.4.

Набавка наставних средстава и
учила за ОШ „Јован Стерија
Поповић“ Велика Греда

Специјализоване фирме за
опремање установа и
спортских сала и ЛС

2.1.1.1.

Временски
оквир

2015-2020

Износ и извор
финансирања
1.520.000 РСД
152.000 РСД ЛС и
екстерни извори
1.368.000 РСД

Индикатори
 опремљен кабинет
информатике
 20 столица и 10 столова
 2 лап –топ рачунара
 5 таблета
 1 видео бим
 2 школске табле

Набавка опреме
предвиђеној
процедури

 5 таблета
 1 видео бим
 2 школске табле

Динамику увођења и
начин обуке ће
одредити
Министарство, набавка
опреме по стандардној
процедури

 Обучено 6 наставника,
3 васпитача, 2 стручна
сарадника и
ваннаставно особље

Планирано у ШРП и
Годишњим планом
стручног
усаврашавања

1.500.000 РСД
2015-2020.

1.350.000 РСД
екстерни извори, и
150.000 РСД ЛС
1.620.000 РСД

2014-2020.
(2x год.)

1.620.000 РСД ЛС

700.000 РСД
2014-2020.

500.000 РСД екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС
11.900.000 РСД

2.1.1.5

Адаптација школског простора
у ОШ у Великој Греди

Влада АПВ и ЛС

2014-2020.

7.000.000 РСД
екстерни извори, и
4.900.000 РСД ЛС

2.1.1.6

Набавка наставних средстава и

Специјализоване фирме за

2014-2020.

900.000 РСД
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Статус

 10 лопти, 5 струњача,
мрежа за одбојку.
 m адаптираног
простора
 број адаптираних
просторија
2

 Број различитих врста

по

Планирано у ШРП и
годишњим Планом
рада школе, набавка
по стандардној
процедури
Планирано у ШРП и
годишњим Планом
рада школе, набавка
по стандарној
процедури
Планирано у ШРП и

2.1.1 Програм: Стварање услова за квалитетно образовање
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)
учила за ОШ „Јован Јовановић
Змај“ Хајдучица

Партнери

Временски
оквир

опремање установа и
спортских сала, Влада АПВ и
ЛС

Износ и извор
финансирања
600.000 РСД екстерни
извори, и
300.000 РСД ЛС

Индикатори
опреме
 Број набављене опреме
 Број наставних
предмета са опремом

1.200.000 РСД

Набавка стручне литературе у
ОШ Хајдучица и ОШ Велика
Греда

Издавачи и ЛС

2.1.1.8

Адаптација школског простора
у Старом Лецу

Влада АПВ, специјализоване
фирме за опремање установа
и ЛС

2.1.1.9

Реконструкција котларнице у
вртићу „Срећно детињство“
Пландиште

Влада РС, Влада АПВ и ЛС

2015-2016.

2.1.1.10

Опремање ентеријера
централног објекта вртића
„Срећно детињство“

5.000.000 РСД екстерни
извори, и
1.800.000 РСД ЛС
2.200.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ и ЛС

2016-2017.

2.1.1.11

Едукација запослених у ПУ
„Срећно детињство“

Влада РС, НВО и ЛС

2014-2016.
(2x год.)

1.000.000 РСД екстерни
извори, и
1.200.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

2.1.1.7.

2014-2020.

600.000 РСД екстерни
извори, и
600.000 РСД ЛС
9.100.000 РСД

2014-2020.

6.000.000 РСД
екстерни извори, и
3.100.000 РСД ЛС
6.800.000 РСД

1.000.000 РСД ЛС

 Комада набављене
литературе по школи
 m адаптираног
простора
 број адаптираних
просторија
2

Статус
годишњим Планом
рада школе, набавка
по стандарној
процедури
Планирано у ШРП и
годишњим Планом
рада школе, набавка
по стандарној
процедури
Планирано у ШРП и
годишњим Планом
рада школе, набавка
по стандарној
процедури

 Повећање енергетске
ефикасности (уштеда
30% енергије)

Идејни пројекат

 комада набављене
опреме

Идејни пројекат
План рада установе

 Број обучених
запослених
 Број едукација

Идејни пројекат
План рада установе

2.1.2 Програм: Подршка младим талентима
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус

300.000 РСД

2.1.2.1.

Израда локалног акционог
плана за младе

Влада РС,Влада АПВ, НВО,
донатори и ЛС

2014-2015.
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150.000 РСД екстерни
извори, и
150.000 РСД ЛС



Урађен ЛАП за младе

Идејни пројекат

2.2. Стратешки циљ: МОДЕРНИЗАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДРУШТВЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
2.2.1 Програм: Унапређење рада институција и установа
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

2.2.1.1.

Унапређење рада здравствених
установа: Набавка комбија за
дијализу

2.2.1.2.

Замена прозора и поправка
крова на згради Дома здравља у
Пландишту

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
3.500.000 РСД

РФЗО, Влада РС и ЛС

2014-2016.

2.800.000 РСД
екстерни извори
700.000 РСД ЛС
4.350.000 РСД

РФЗО, Влада РС и ЛС

2014-2016.

3.915.000 РСД
екстерни извори, и
435.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

РФЗО, Влада РС и ЛС

2015-2016.

800.000 РСД екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС

2.2.1.3.

Здравље жена - превенција

2.2.1.4.

Неговање здравих стилова
живота одраслих и младих
(предавања, радионице,
превентивни општи прегледи)

РФЗО, Влада РС, болнице из
региона, Дом здравља и ЛС

2015-2016.

900.000 РСД екстерни
извори, и
100.000РСД ЛС
1.000.000 РСД

2.2.1.5.

Израда Стртегије здравља за
становнике општине
Пландиште

РФЗО, Влада РС, болнице из
региона, школе, ПУ, ЦК, НВО,
ЦЗСР и ЛС

2014-2018.

2.2.1.6.

Унапређење рада Центра за
социјални рад: Помоћ у кући
деци и младима са
инвалидитетом

800.000 РСД екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС
1.500.000 РСД

1.000.000 РСД

ЦК, НВО и ЛС

2014-2015.

112

1.000.000 РСД
екстерни извори, и
500.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 Набављено возило

Идејни пројекат

 Број замењених
прозора
2
 m прозора
2
 m поправљеног крова

Идејни пројекат

 Број жена обухваћених
прегледима
 Број прегледа
 Број откривених
болести у раној фази

Идејни пројекат

 Број одржаних
едукација
 Број присутних
 Број прегледа

Идејни пројекат

 Урађена Стратегија
 Број учесника у изради

Идејни пројекат

 Број особа
обухваћених пројектом
 Број и врста пружене
помоћи

Идејни пројекат

2.2.1 Програм: Унапређење рада институција и установа
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
4.500.000 РСД

2.2.1.7.

Дневни боравак за особе са
инвалидитетом и њихове
породице

ЦК, НВО и ЛС

2014-2020.

3.000.000 РСД
екстерни извори, и
1.500.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

2.2.1.8

Медијација и системска
породична терапија

ЦК, НВО и ЛС

2014-2020.

500.000 РСД екстерни
извори, и
500.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

2.2.1.9

Унапређење рада локалне
самоуправе: Електронска
писарница

РЦР Банат- Зрењанин, Влада
РС, Влада АПВ и ЛС

2015-2016.

500.000 РСД екстерни
извори, и
500.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

2.2.1.10

Виртуелни матичар

Влада РС, Влада АПВ и ЛС

2015-2016.

500.000 РСД екстерни
извори, и
500.000 РСД ЛС
2.100.000 РСД

2.2.1.11

Израда пропагандног
материјала за сајмове
(брошуре, филмови)

Влада АПВ, приватни
предузетници, НВО и ЛС

2014-2020.

1.800.000 РСД
екстерни извори, и
300.000 РСД ЛС
300.000 РСД

2.2.1.12

Меморандум : успостављање
јавно – приватног
партнерства у туризму

Приватни предузетници,
медији и ЛС

2014-2015.

150.000 РСД екстерни
извори, и
150.000 РСД ЛС
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Индикатори

Статус

 m расположивог
простора
 Број особа
обухваћених пројектом

Идејни пројекат

 Број корисника услуга
ЦЗСР

Идејни пројекат

 Број корисника
 Број предмета

Идејни пројекат

 Број корисника
 Број предмета

Идеја и потреба

 Број сајмова и
посетиоца /год.
 Број туристичких посета

Идејни пројекат

 Потписан меморандум
 Број потписника

Идејни пројекат

2

2.2.2 Програм: Афирмација спорта
Број
(шифра)

2.2.2.1.

Пројекат/Активност(и)
Изградња Здравственорекреативног центра на
хидротермалном налазишту у
Пландишту

Партнери

Влада РС, Влада АПВ, Спортски
савез и ЛС

Временски
оквир

2014-2020.

Износ и извор
финансирања
50.000.000 РСД
40.000.000 РСД
екстерни извори, и
10.000.000 РСД ЛС
10.000.000 РСД

2.2.2.2.

Постављање балон-сале

2.2.2.3.

Измештање терена са
вештачком подлогом у
Пландишту,да би се добио
рукомени терен и терен за
мали фудбал

Влада РС, Влада АПВ, Спортски
савез и ЛС

2014-2016.

7.000.000 РСД
екстерни извори, и
3.000.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ, Спортски
савез и ЛС

2014-2016.

500.000 РСД екстерни
извори, и
500.000 РСД ЛС
3.000.000 РСД

2.2.2.4.

Комунално опремање
фудбалских терена

Влада РС, Влада АПВ ,
Спортски савез, МЗ и ЛС

2014-2020.
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2.000.000 РСД
екстерни извори, и
1.000.000 РСД ЛС

Индикатори

 Број корисника услуга
 Број посета
 Број корисника услуга
на годишњем нивоу
 Број одржаних
спортских
манифестација
годишње
 Број корисника терена
на годишњем нивоу
 Број одржаних
спортских
манифестација
годишње
 Број корисника терена
на годишњем нивоу
 Број одржаних
спортских
манифестација
годишње

Статус
Пројектна
документација је у
изради
Предвиђена
могућност етапне
изградње комплекса

Идејни пројекат

Идејни пројекат

Идејни пројекат

2.2.3 Програм: Јачање НВО сектора
Број
(шифра)

2.2.3.1.

2.2.3.2.

Партнери

Временски
оквир

Израда локалног акционог
плана за унапређење положаја
и права особа са
инвалидитетом

Влада РС, Влада АПВ,
Покрајински омбудсман, ЦЗСР
Пландиште, ПУ, ОШ, Дом
здравља, НВО и ЛС

Износ и извор
финансирања
500.000 РСД

2014-2015.



Урађен ЛАП

Идејни пројекат

Израда локалног акционог
плана за родну равноправност

Влада РС, Влада АПВ,Савет за
родну равноправност општине
Пландиште, ЦЗСР Пландиште,
ОШ, установе културе, Дом
здравља, НВО и ЛС

250.000 РСД екстерни
извори, и
250.000 РСД ЛС
300.000 РСД

2014-2015.

150.000 РСД екстерни
извори, и
150.000 РСД ЛС



Урађен ЛАП

Идејни пројекат

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
1.000.000 РСД

Пројекат/Активност(и)

Индикатори

Статус

2.2.4 Програм: Унапређење медијске покривености
Број
(шифра)

2.2.4.1.

2.2.4.2.

Пројекат/Активност(и)
Унапређење званичне веб
презентације општине
Пландиште
(www.plandiste-opstina.rs)

Набавка опреме за штампање
Службеног листа општине и
Билтена општине Пландиште

Партнери

Влада РС, Влада АПВ, НВО,
донатори

Специјализоване фирме за
потребну опрему, НВО,
донатори, ЛС

2015-2016.

2016-2018.

Индикатори


800.000 РСД екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС



4.000.000 РСД




2.000.000 РСД
екстерни извори, и
2.000.000 РСД ЛС
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Дневна посета веб
презентацији
Број обраћања
председнику општине
Систем 48 сати-број
обраћања грађана
Број корисика
Број дистрибуираних
примерака
Смањење трошкова
штампања
Уштеда у времену за
штампање

Статус

Идејни пројекат

Набавка по
стандардним
процедурама

2.3. Стратешки циљ: ОЧУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
2.3.1 Програм: Организација културних манифестација
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Општинска смотра
рецитатора

Народна библиотека
Пландиште, ОШ из општине
Пландиште, КОЦ „Вук
Караџић“ Пландиште и ЛС

2.3.1.2.

Прослава 20 годишњице
оснивања Народне библиотеке
Пландиште

КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште, ОШ, Матична
библиотека Вршац, Матица
српска и ЛС

2.3.1.3.

Општинска смотра музичкофолклорног стваралаштва
деце у општини Пландиште

КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште, КУД-ови, ОШ и ЛС

2014-2020.

Општинска смотра
фолклорних традиција

КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште, КУД- ови,
удружења грађана и ЛС

2014-2020.

2.3.1.5.

„Чаша воде са извора“-а
културно-привредна и
спортска манифестација
изворног народног
стваралаштва

КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште, Удружење
грађана гружанског округа и
ЛС

2014-2020.

2.3.1.6.

Фестивал дечијих песама

КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште, ОШ из општине
Пландиште и ЛС

2014-2020.

2.3.1.7.

Банатски ликовни салон

Влада АПВ, КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште и ЛС

2014-2020.

2.3.1.8.

Фестивал крајишке песме
“ Крајишки бисери“

КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште, Удружење

2014-2020.

2.3.1.1.

2.3.1.4.

Износ и извор
финансирања
240.000 РСД

2014-2020.
240.000 РСД ЛС
100.000 РСД
2017.

30.000 РСД екстерни
извори, и
70.000 РСД ЛС
300.000 РСД
300.000 РСД ЛС
480.000 РСД
480.000 РСД ЛС
600.000 РСД

116

300.000 РСД КОЦ “Вук
Караџић“, и
300.000 РСД ЛС
180.000 РСД
180.000 РСД КОЦ, и
0 РСД ЛС
900.000 РСД
600.000 РСД Влада
АПВ, и
300.000 РСД ЛС
1.200.000 РСД

Индикатори

Статус

 Број учесника смотри
за сваку годину
 Број пласмана на АПВ и
РС смотру рецитатора,
за сваку годину

Предвиђена активност
Планом рада Народне
библиотеке
Пландиште

 Програм прославе
 Број учесника
 Број званица

Постоји основна шема
израде из претходних
година








Програм смотре
Број учесника
Број посетилаца
Програм смотре
Број учесника
Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година
Постоји основна шема
израде из претходних
година

 Програм
манифестације
 Број учесника
 Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година

 Програм фестивала
 Број учесника
 Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година

 Програм смотре
 Број учесника
 Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

 Програм фестивала
 Број учесника

Постоји основна шема
израде из претходних

2.3.1 Програм: Организација културних манифестација
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери
крајишника “Никола Тесла“ и
ЛС
КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште, МЗ општине
Пландиште, Црквена општина
Пландиште и ЛС

Временски
оквир

2.3.1.9.

Прослава храмовне славе Св.
Рафаило Банатски

2.3.1.10

„Дани рибара“ ЈаношикЈерменовци – културноспортска и туристичка
манифестација у сарадњи са
општином Алиобунар

2.3.1.11

Самостална ликовна изложба
академског сликара Васе
Милекића

2.3.1.12

„Rock Village“- подршка у
организацији и реализацији
музичке манифестације у
Банатском Соколцу

КОЦ “Вук Караџић“ и ЛС

2014-2020.

2.3.1.13

Дани крајишке културе

Влада АПВ, КОЦ Вук Караџић“
Пландиште и ЛС

2014-2020.

КОЦ “Вук Караџић“
Пландиште, Општина
Алибунар и ЛС

2014-2020.

2014-2020.

Износ и извор
финансирања
120.000 КОЦ, и
1.080.000 РСД ЛС
3.000.000 РСД
1.200.000 РСД КОЦ, и
1.800.000 РСД ЛС
1.800.000 РСД
600.000 РСД КОЦ,и
1.200.000 РСД ЛС
50.000 РСД

КОЦ “Вук Караџић“ и ЛС

2014.
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50.000 РСД КОЦ, и
0 РСД ЛС
600.000 РСД
300.000 РСД КОЦ, и
300.000 РСД ЛС
300.000 РСД
150.000 РСД КОЦ, и
150.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 Број посетилаца

година.

 Програм прославе
 Број учесника
 Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

 Програм
манифестације
 Број учесника
 Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

 Број радова
 Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

 Програм
манифестације
 Број учесника
 Број посетилаца
 Програм
манифестације
 Број учесника
 Број посетилаца

Постоји основна шема
израде из претходних
година.
Постоји основна шема
израде из претходних
година.

2.3.2 Програм: Развој институција културе
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
250.000 РСД

2.3.2.1.

Проширење сметајног
капацитета Народне
библиотеке Пландиште
*адаптација
*опремање

2.3.2.2.

Формирање електронског
каталога за библиотекунабавка опреме, обука радника,
обрада библиотечког фонда

Народна библиотека Србије,
Влада АПВ и ЛС

2014-2017.

100.000 РСД екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС
300.000 РСД

2.3.2.3.

Израда сајта за Народну
библиотеку Пландиште и КОЦ
Пландиште

Влада РС, Влада АПВ, КОЦ
Пландиште и ЛС

2014-2017.

100.000 РСД екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС
550.000 РСД

2.3.2.4.

Стављање у функцију летњег
биоскопа са баштом

Индикатори

Статус

 m проширеног
простора
 Број и врста набављене
опреме

Добијена сагласност
Општине и МЗ.
Адатација и опремање
по предвиђеним
процедурама за
набавке мале
вредности

 Формиран електронски
каталог
 Број обрађених
јединица библиотечке
грађе

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

 Број посета сајту

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

2

Влада АПВ и ЛС

2014-2015.

100.000 РСД екстерни
извори, и
150.000 РСД ЛС

300.000 РСД

Влада АПВ, КОЦ Пландиште,
НВО сектор и ЛС

2014-2015.

350.000 РСД Влада
АПВ, и
200.000 РСД ЛС

600.000 РСД

2.3.2.5.

Завршетак купатила и увођење
грејања у свлачионицама КОЦ
Пландиште

ВладаРС, Влада АПВ, КОЦ
Пландиште и ЛС

2.3.2.6.

Опремање сале КОЦ
Пландиште новим столовима и
столицама

Влада АПВ, КОЦ Пландиште и
ЛС

2014-2016.

540.000 РСД екстерни
извори, и
60.000 РСД ЛС

500.000 РСД
2014-2016.
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350.000 РСД екстерни
извори, и

 m избетониране
површине
 Број и врста набављене
опреме (пројектор,
појачало, звучници)
 Број пројекција током
године
2
 m адаптираног
простора
 Број адаптираних/
изграђених купатила
 Број свлачионица са
уведеним грејаљем
 m постављених цеви
2

 Број столова
 Број столица

Средства су одобрена
од Владе АПВ.
Набавка ће бити по
предвиђеним
процедурама.

Постоји пројекат

Идејни пројекат

2.3.2 Програм: Развој институција културе
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
150.000 РСД ЛС
2.000.000 РСД

2014-2020.

1.500.000РСД екстерни
извори, и

Индикатори

Статус

 m надограђеног
простора
 Број надограђених сала

Пројекат постоји

 Број ПВЦ прозора и
врата
2
 m покривеног
простора

Набавка и уградња по
стандардним
процедурама

 Адаптирана конгресна
сала
 Број места ѕа седење

Простор постоји,
потребно га је уредити
и опремити. Набавке и
радови по
стандардним
процедурама

2

2.3.2.7.

Надогрдња свлачионица- сала
за пробе

Влада РС, Влада АПВ и ЛС

500.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД
2.3.2.8

ПВЦ столарија на згради
Културног центра

Влада АПВ и ЛС

2014-2018.

750.000 РСД екстерни
извори, и
250.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

2.3.2.9

Стављање у у функцију
конгресне сале КОЦ Пландиште

Влада АПВ, КОЦ Пландиште и
ЛС

2014-2018.
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900.000 РСД екстерни
извори, и
100.000 РСД ЛС

Степен приоритета
(висок)

3 . ПРИОРИТЕТ: Заштита животне средине
3.1. Стратешки циљ: СТАРАЊЕ О ВОДНИМ РЕСУРСИМА И ЊИХОВО ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
3.1.1 Програм: Старање о текућим и стајаћим водним ресурсима
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус

500.000 РСД

3.1.1.1.

Израда студије о квалитету
воде за пиће

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015.

3.1.1.2.

Мониторинг квалитета пијаће
воде у свим водоводима

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2014-2020.

3.1.1.3.

Спровођење медијске кампање
(штампање пропагандног
материјала, публикације,
флајера) о рационалној
потрошњи воде

5.400.000 РСД екстерни
извори, и
600.000 РСД ЛС
180.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015-2020.

150.000 РСД екстерни
извори, и
30.000 РСД ЛС

3.1.1.4.

Стриктно спровођење режима
санитарне заштите
изворишта

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015-2017.

3.780.000 РСД екстерни
извори, и
420.000 РСД ЛС
500.000 РСД

3.1.1.5.

Контрола квалитета
отпадних вода

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015-2017.

400.000 РСД екстерни
извори, и
100.000 РСД ЛС
3.000.000 РСД

3.1.1.6.

Контрола квалитета
површинских вода

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015-2020.

2.700.000 РСД екстерни
извори, и
300.000 РСД ЛС

400.000 РСД екстерни
извори, и
100.000 РСД ЛС
6.000.000 РСД

 Израђена студија

Пројектна идеја

 Параметри који се
контролишу

Пројектна идеја

 Број одштампаних
материјала,
публикација,
флајера/године

Пројектна идеја

 Број кошења и прскања
годишње

Пројектна идеја

 Број анализа годишње

Пројектна идеја

 Број анализа годишње,
 Годишњи извештај о
извршеним контролама

Пројектна идеја

4.200.000 РСД
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3.2. Стратешки циљ: УСПОСТАВЉЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДО 2020. ГОД,
3.2.1 Програм: Управљање отпадом
Број
(шифра)

3.2.1.1.

Пројекат/Активност(и)

Постављање канти и посуда за
сепарацију

Партнери

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
5.000.000 РСД

2015-2020.

4.500.000 РСД
екстерни извори, и
500.000 РСД ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
2.000.000 РСД

Индикатори

Број канти и посуда

Статус

Пројектна идеја

3.2.2 Програм: Санација и рекултивација постојећих депонија
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

3.2.2.1.

Санација и ремедијација
депоније комуналног отпада у
Пландишту

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015-2017.

1.800.000 екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС
10.000.000 РСД

3.2.2.2.

Континуирано уклањање
дивљих депонија са трајном
санацијом

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће,
донатори, МЗ-е и ЛС

2015-2017.

9.000.000 РСД
екстерни извори, и
1.000.000 РСД ЛС
60.000.000 РСД

3.2.2.3.

Изградња трансфер станице за
прикупљање комуналног
отпада

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће,
донатори и ЛС

2018-2020.
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Индикатори

Статус

 Уређена и санирана
депонија у Пландишту

Пројектна идеја

 Број измештених и
очишћених депонија

Пројектна идеја

 Изграђена трансфер
станица,
54.000.000 РСД
 Број становникаекстерни извори, и
корисника
6.000.000 РСД ЛС

Пројектно-техничке
документације у фази
измене и допуне
(усклађивање са
новом законском
регулативом)

3.3. Стратешки циљ: КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ И АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
3.3.1 Програм: Подизање капацитета за искоришћавање обновљивих извора енергије
Број
(шифра)

3.3.1.1.

Пројекат/Активност(и)

План коришћења обновљих
извора енергије

Партнери

Влада РС, Влада АПВ,
донатори и ЛС

Временски
оквир

2015-2020.

Износ и извор
финансирања
3.000.000 РСД
2.700.000 РСД
екстерни извори, и
300.000 РСД ЛС

Индикатори
 Потрошња обновљиве
енергије по изворима
 Укупна потрошња
енергије подељена по
горивима
 Усвојен план
коришћења
обновљивих извора
енергије

Статус

Пројектна идеја

3.3.2 Програм: Управљање земљиштем као ресурсом
Број
(шифра)

3.3.2.1.

Пројекат/Активност(и)

Континуирани мониторинг
квалитета земљишта

Партнери
Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће,
Агрозавод и ЛС

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
3.000.000 РСД

2015-2020.

2.700.000 РСД екстерни
извори, и
300.000 РСД ЛС
4.000.000 РСД

3.3.2.2.

Израда и реализација програма
сузбијања амброзије на
територији
општине

3.3.2.3.

Израда и реализација
Програма пошумљавања и
озелењавање на територији
општине

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2016.

3.3.2.4.

Пројекат рекултивације и

Влада РС, Влада АПВ и ЛС

2014

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2014-2020.

3.600.000 РСД екстерни
извори, и
400.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 Број параметара који
се контролишу

Пројектна идеја

 Број акција на
сузбијању амброзија
(кошење, хемијски
третман),
 Број хектара
обухваћених
третманом

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

35.000.000 РСД
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 Број хектара под
32.000.000 РСД
шумом
екстерни извори, и
3.000.000 РСД ЛС
3.892.000 РСД  Ревитализовано и

Пројектна идеја

Главни пројекат

3.3.2 Програм: Управљање земљиштем као ресурсом
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

ревитализације напуштеног
површинског копа опекарске
глине на к.п.829/1 КО Векика
Греда

3.3.2.5.

Пројекат рекултивације и
ревитализације напуштеног
површинског копа опекарске
глине на к.п.223 КО Векика
Греда

Износ и извор
финансирања

Индикатори
рекултивисана
парцела број 829/1 КО
Велика Греда

3.892.000 РСД екстерни
извори, и
0 РСД ЛС
4.000.000 РСД
Влада РС, Влада АПВ и ЛС

2014.

4.000.000 РСД екстерни
извори, и
0 РСД ЛС

Статус

 Ревитализовано и
рекултивисана
парцела број 223 КО
Велика Греда

Главни пројекат

Број засађених
садница

Пројектна идеја

5.000.000 РСД
3.3.2.6.

Оснивање расадника у
Пландишту

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

4.000.000 РСД екстерни
извори, и
1.000.000 РСД ЛС

3.3.3 Програм: Успостављање система контроле квалитета ваздуха
Број
(шифра)

3.3.3.1.

Пројекат/Активност(и)

Успостављање контроле
квалитета ваздуха

Партнери

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће, ЗЗЈ
Панчево и ЛС

Временски
оквир

2015-2020.
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Износ и извор
финансирања
4.000.000 РСД
3.000.000 РСД екстерни
извори, и
1.000.000 РСД ЛС

Индикатори



Број дана са лошим
квалитетом ваздуха
Годишњи извештај о
извршеним
контролама

Статус

Пројектна идеја

3.3.4 Програм: Управљање осталим природним ресурсима
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
5.000.000 РСД

3.3.4.1.

Израдa и реализација пројекта
прихватилишта за псе и мачке

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2017-2020.

4.000.000 РСД екстерни
извори, и
1.000.000 РСД ЛС
35.000.000 РСД

3.3.4.2.

Изградња објекта за прихват
животињских лешева

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015-2020.

30.000.000 екстерни
извори, и
5.000.000 РСД ЛС
300.000 РСД

Порибљавање –очување
рибљег фонда

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће,
Риболовачка удружења и ЛС

3.3.4.3.

2015-2020.

200.000 РСД екстерни
извори, и
100.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

Изграђено
прихватилиште за псе и
мачке

Студија изводљивости

Изграђен објекат за
прихват животињских
лешева

Студија изводљивости

Годишњи извештај о
планираним и
спроведеним акцијама,
Годишњи извештај о
стању рибљег фонда

Пројектна идеја

Годишњи извештај
Удружења ловаца
Годишњи извештај о
стању ловног фонда

Пројектна идеја

Израђен програм

Постоји основна шема
израде из претходних
година.

200.000 РСД
3.3.4.4.

Организовано старање о
ловном фонду

3.3.4.5.

Израда програма одржавања и
заштите јавних добара
(природна добра)

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће,
ловачка удружења и ЛС

2015-2020.

150.000 РСД екстерни
извори, и
50.000 РСД ЛС
1.000.000 РСД

Влада РС, Влада АПВ,
Комунално предузеће и ЛС

2015.
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800.000 екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС

Степен приоритета
(висок)

4 . ПРИОРИТЕТ: Развој инфраструктуре
4.1. Стратешки циљ: ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1.1 Програм: Доградња недостајуће водоводне мреже
Број
(шифра)

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.1.4.

4.1.1.5.

4.1.1.6.

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
50.000.000 РСД
45.000.000 РСД
екстерни извори, и
5.000.000 РСД ЛС
5.861.000 РСД

Индикатори
 Постројење за
пречишћавање воде

Изградња постројења за
пречишћавање воде за пиће
Пландиште

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2015-2020.

Израде и опремања истражно
експлоатационог бунара
Дужине

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2014-2020.

Уградња водомера на свим
водозахватима

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2015-2020.

Ремонт водоторња у
Пландишту

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2017-2020.

4.000.000 РСД  Ремонтован водоторањ
екстерни извори, и
1.000.000 РСД ЛС
20.000.000 РСД

Реконструкција делова
водоводне мреже насеља
Пландиште

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2017-2020.

Утврђивање зона санитарне
заштите на свим
водозахватима

17.000.000 РСД
екстерни извори, и
3.000.000 РСД ЛС
2.000.000 РСД

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2015-2020.
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 Истражно
5.274.900 РСД
експлоатациони бунар
екстерни извори, и  Бунарска кућица
586.100 РСД ЛС
1.000.000 РСД
800.000 РСД екстерни
извори, и
200.000 РСД ЛС
5.000.000 РСД

 Број уграђених
водомера

 m реконструисане
водоводне мреже

 Уређена зона
санитарне заштите на
1.600.000 РСД
водозахвату
екстерни извори, и

Статус

Идејна фаза

Израђена пројектно
техничка
документација

Није израђен главни
пројекат

Није израђен главни
пројекат

Није израђен главни
пројекат

Није израђен главни
пројекат

4.1.1 Програм: Доградња недостајуће водоводне мреже
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
400.000 РСД ЛС
2.000.000 РСД

4.1.1.7.

Централизовано управљање
свим водоводима

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2016-2020.

1.600.000 РСД
екстерни извори, и
400.000 РСД ЛС
7.000.000 РСД

4.1.1.8.

Решавање проблема водовода
Велики Гај-Купиник

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2016-2020.

6.000.000 РСД
екстерни извори, и
1.000.000 РСД ЛС

Индикатори

Статус

 Извештаји о анализи
воде

Није израђен главни
пројекат

 Извештаји о анализи
воде

Није израђен главни
пројекат

4.1.2 Програм: Решавање проблема атмосферских и отпадних вода
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
50.050.000 РСД

Индикатори

4.1.2.1.

Изградња канализационе
мреже употребљених вода
насеља Велика Греда

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

45.045.000 РСД
екстерни извори, и
5.005.000 РСД ЛС
16.090.000 РСД

4.1.2.2.

Изградња каналске мреже за
одводњавања атмосферских
вода насеља Марковићево

РС, АПВ и ЛС

2014-2016.

14.481.000 РСД  km каналске мреже
екстерни извори, и
1.609.000 РСД ЛС
146.181.832 РСД

4.1.2.3.

Главни пројекат канализације
употребљених вода насеља
Маргита

РС, АПВ, Удружења грађана
Донатори и ЛС

2020.

4.1.2.4.

Идејни пројекат канализационе
мреже употребљених вода
насеља Јерменовци

РС, АПВ, Комунално
предузеће, Донатори и ЛС

2020.
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 km канализационе
мреже

Статус

Започет

Израђена пројектно
техничка
документација

131.563.647 РСД  Главни пројекат
екстерни извори, и
14.618.185 РСД ЛС
72.020.470 РСД

Идејна фаза

 Идејни пројекат

Идејна фаза

64.818.423 РСД
екстерни извори, и

4.1.2 Програм: Решавање проблема атмосферских и отпадних вода
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
7.202.047 РСД ЛС
55.369.920 РСД

Индикатори

Статус

4.1.2.5.

Идејни пројекат канализационе
мреже употребљених вода
насеља Барице

РС, АПВ, Комунално
предузеће, Донатори и ЛС

2020.

49.832.928 РСД  Идејни пројекат
екстерни извори, и
5.536.992 РСД ЛС
50.842.408 РСД

Идејна фаза

4.1.2.6.

Главни пројекат евакуације и
пречишћавања употребљених
вода насеља Хајдучица –Фаза 2

РС, АПВ, Комунално
предузеће, Донатори и ЛС

2020.

45.757.408 РСД  Главни пројекат
екстерни извори, и
5.085.000 РСД ЛС
16.039.782 РСД

Идејна фаза

4.1.2.7.

Главни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода
насеља Хајдучица

РС, АПВ, Комунално
предузеће, Донатори и ЛС

2020.

14.434.782 РСД  Главни пројекат
екстерни извори, и
1.605.000 РСД ЛС

Идејна фаза
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4.1.3 Програм: Инфраструктурно опремање радних зона
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
15.134.000 РСД

Индикатори

4.1.3.1.

Изградња канализационе
мреже отпадних вода радне
зоне „Запад“ насеља
Пландиште

РС, АПВ и ЛС

2014-2016.

4.1.3.2.

Изградња атмосферске
канализационе мреже радне
зоне „запад“ насеља
Пландиште

13.620.600 РСД
екстерни извори, и
1.513.400 РСД ЛС
5.796.000 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2016.

5.216.400 РСД
екстерни извори, и
579.600 РСД ЛС
7.500.000 РСД

4.1.3.3.

Изградња водоводне мреже
радне зоне „Запад“ насеља
Пландиште

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2014-2016.

6.750.000 РСД  km водоводне мреже
екстерни извори, и
750.000 РСД ЛС
1.900.000 РСД

4.1.3.4.

Изградња разводне гасоводне
мреже радне зоне „запад“
насеља Пландиште

РС, АПВ, ЈКП Полет и ЛС

2014-2016.

1.710.000 РСД  km гасоводне мреже
екстерни извори, и
190.000 РСД ЛС
168.009.380 РСД

4.1.3.5.

Изградња прилазних путева
објектима радних зона насеља
Пландиште – Велики Гај

4.1.3.6.

Ојачање коловозне
конструкције прилазних путева
објектима радних зона насеља
Пландиште-Велики Гај, улица
Војвођанска у насељу
Пландиште

РС, АПВ и ЛС

РС, АПВ и ЛС

2014-2020.

2014-2018.
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Статус

 km канализационе
мреже

Израђена пројектно
техничка
документација

 km канализационе
мреже

Израђена пројектно
техничка
документација

151.208.442 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
16.800.938 РСД ЛС
19.415.490 РСД
17.473.941 РСД  km ојачане коловозне
екстерни извори, и
конструкције
1.941.549 РСД ЛС

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација
Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

4.1.4 Програм: Уређење саобраћајница
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
2.913.000 РСД

Индикатори

4.1.4.1.

Реконструкција Кајмакчаланске
улице у Великој Греди

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

2.621.700 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
291.300 РСД ЛС
74.432.000 РСД

4.1.4.2.

Изградња локалног пута до
Лаудоновца

РС, АПВ и ЛС

2014-2020.

66.988.800 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
7.443.200 РСД ЛС
7.456.220 РСД

4.1.4.3.

Изградња саобраћајнице у улици
Банатска Великом Гају

РС, АПВ, ЛС и МЗ

2014-2018.

4.1.4.4.

Изградња саобраћајница у ул.
1. Луке Агбабе и Пашњачке
2. Крајишка и Македонска
3.Гаврила Принципа
у Б. Соколцу, Дужин. и Милетићеву

6.710.598 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
745.622 РСД ЛС
13.778.000 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

12.400.200 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
1.377.800 РСД ЛС
4.042.060 РСД

4.1.4.5.

Ојачање атарских путева
Пландиште

РС, АПВ и ЛС

2014-2017.

3.637.854 РСД  km изграђеног пута
екстерни извори, и
404.206 РСД ЛС

Статус
Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Започет

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

3.090.000 РСД
4.1.4.6.

Ојачање атарских путева Маргита

4.1.4.7.

Ојачање атарских путева Стари
Лец

РС, АПВ и ЛС

2014-2017.

2.781.000 РСД  km изграђеног пута
екстерни извори, и
309.000 РСД ЛС
2.392.930 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2017.
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2.153.637 РСД
екстерни извори, и

 km изграђеног пута

Израђена пројектно
техничка
документација
Израђена пројектно
техничка
документација

4.1.4 Програм: Уређење саобраћајница
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
239.293 РСД ЛС

Индикатори

Статус

3.084.930 РСД
4.1.4.8.

Ојачање атарских путева Велика
Греда

РС, АПВ и ЛС

2014-2017.

2.776.437 РСД  km изграђеног пута
екстерни извори, и
308.493 РСД ЛС

Израђена пројектно
техничка
документација

3.184.530 РСД
4.1.4.9.

Ојачање атарских путева Банатски
Соколац

4.1.4.10.

Појачано одржавање коловоза
локалног пута Б. СоколацМарковићево

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.11.

Појачано одржавање коловоза
локалног пута Марковићево- Стари
Лец

136.237.745 РСД  km изграђеног пута
екстерни извори, и
15.138.000 РСД ЛС
140.569.470 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.12.

Појачано одржавање коловоза у
улицама Петефи Шандора,
Солунској и Прешерновој у Великој
Греди

126.512.523 РСД  km изграђеног пута
екстерни извори, и
14.056.947 РСД ЛС
6.458.510 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.13.

Изградња коловоза у улицама: Змај
Јовина, Обилићева, Милоша
Црњанског, Шумадинска, Стеријина,
Јована Цвијића и Војвођанска у
Пландишту

5.812.659 РСД  km изграђеног пута
екстерни извори, и
645.851 РСД ЛС
7.536.478 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

6.782.478 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
754.000 РСД ЛС

РС, АПВ и ЛС

2014-2017.

2.866.077 РСД  km изграђеног пута
екстерни извори, и
318.453 РСД ЛС

Израђена пројектно
техничка
документација

151.375.745 РСД
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Делимично
реализован пројекат

Делимично
реализован пројекат

Делимично
реализован пројекат

Делимично
реализован пројекат

4.1.4 Програм: Уређење саобраћајница
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
59.756.452 РСД

4.1.4.14.

Изградња коловоза у улицама:
Братства и јединства, Вука
Караџића, Дрварска, Банатска,
Кордунска, Косовска и Моше Пијаде у
насељу Купиник

РС, АПВ и ЛС

2014-2020.

4.1.4.15.

Изградња коловоза у улицама:
Добровољачка, Ђурђа Смедеревца и
Вука Караџића у Насељу Банатски
Соколац

53.780.452 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
5.976.000 РСД ЛС
4.624.980 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.16.

Ојачање и појачано одржавање
путева који представљају везу са
атарским путевима на триторији
насеља Велики Гај

4.162.482 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
462.498 РСД ЛС
9.107.490 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.17.

Ојачање и појачано одржавање
путева који представљају везу са
атарским путевима на триторији
насеља Велика Греда

8.196.741 РСД
екстерни извори, и
910.749 РСД ЛС
4.791.854 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.311.854 РСД
екстерни извори, и
480.000 РСД ЛС
10.560.940 РСД

4.1.4.18.

Изградња коловоза у улицама
Балканска и Ужичка у насељу
Велики Гај

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.19.

Изградња и реконструкција
коловоза у улицама: Железничка,
Школска и Војвођанска у насељу
Хајдучица

9.504.940 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
1.056.000 РСД ЛС
8.635.664 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

7.770.664 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
865.000 РСД ЛС
25.408.440 РСД

4.1.4.20.

Изградња коловоза у улицама: Јанка
Чмелика и Гаврила Принципа у
насељу Хајдучица

РС, АПВ и ЛС

2014-2019.

22.867.596 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
2.540.844 РСД ЛС

Партнери
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Индикатори

Статус

Делимично
реализован пројекат

Израђена пројектно
техничка
документација

 km реконструисаног
пута

Израђена техничка
документација

 km реконструисаног
пута

Израђена техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

4.1.4 Програм: Уређење саобраћајница
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
13.988.480 РСД

Индикатори

4.1.4.21.

Доградња и реконструкција
коловоза у улици Војводе Мишића у
насељу Велика Греда

РС, АПВ и ЛС

2014-2019.

12.588.480 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
1.400.000 РСД ЛС
5.929.635 РСД

4.1.4.22.

Изградња коловоза за улицу према
гробљу у насељу Дужине

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

5.336.635 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
593.000 РСД ЛС
4.250.000 РСД

4.1.4.23.

Изградња коловоза за улицу Тудора
Владимиреску у насељу Барице

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

3.825.000 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
425.000 РСД ЛС
1.771.356 РСД

4.1.4.24.

Изградња и реконструкција
коловоза у улицама Кајмакчаланска
и Сутјеска у насељу Стари лец

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

1.591.356 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
180.000 РСД ЛС
6.100.000 РСД

4.1.4.25.

Реконструкција коловоза у улици
Војвођанска у Пландишту

РС, АПВ и ЛС

2014-2016.

5.490.000 РСД
екстерни извори, и
610.000 РСД ЛС
6.027.000 РСД

4.1.4.26.

Изградња коловоза у улицама Петру
Албу и Вука Караџића у насељу
Маргита

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

5.424.300 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
602.700 РСД ЛС
3.933.350 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2020.

3.540.015 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
393.335 РСД ЛС

4.1.4.27.

Изградња и реконструкција
коловоза у ул. Дунав-Тиса-Дунав у
Јерменовцима
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 km реконструисаног
пута

Статус
Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

Израђена пројектно
техничка
документација

4.1.4 Програм: Уређење саобраћајница
Број
(шифра)

4.1.4.28.

Пројекат/Активност(и)

Изградња и реконструкцију
коловоза у ул. Кајмакчаланска у
Милетићеву

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
23.955.701 РСД

РС, АПВ и ЛС

2014-2017.

21.559.701 РСД  km асфалтираног пута
екстерни извори, и
2.396.000 РСД ЛС
27.962.920 РСД

Делимично
реализован пројекат

РС, АПВ и ЛС

2014-2017.

25.166.628 РСД
екстерни извори, и  km асфалтираног пута
2.796.292 РСД ЛС

Делимично
реализован пројекат

Партнери

4.1.4.29.

Изградња коловоза у улицама: Пут
код „Банатпласта“, ул. Нова, ул.
Николе Тесле, ул. Ђуре Јакшића, ул.
Карађорђева, прилаз са паркинзима
код ламеле 5, ул. Пашњачка, ул.
Хајдук Вељка у Пландишту

4.1.4.30.

Појачано одржавање коловоза у ул.
Првомајска (од ул. Х. Вељка до ул.
Синђелићева) у Пландишту

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.31.

Ојачање коловозне конструкције у
улици Војвођанска од ул. Хајдук
Вељке до канала у Пландишту

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.32.

Ојачање коловозне конструкције у
улици Михајла Пупина, од ул.
Првомајска до ул. Војводе Путника у
Пландишту

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.33.

Појачано одржавање паркинга и
пешачких стаза око кружне
раскрснице у Пландишту

РС, АПВ и ЛС

2014-2018.

4.1.4.34.

Изградња-постављање семафора на
раскрсници улица Хајдук Вељка (IБ
20) и Илинденске (II 123) у
Пландишту

АПВ и ЛС

2014-2015.

1.701.515 РСД
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Индикатори

Статус

 km појачано
одржаваног коловоза
пута

Израђена пројектно
техничка
документација

5.490.000 РСД  km ојачане коловозне
конструкције
екстерни извори, и
610.000 РСД ЛС
3.653.190 РСД

Израђена пројектно
техничка
документација

3.287.871 РСД  km ојачане коловозне
конструкције
екстерни извори, и
365.319 РСД ЛС
5.612.482 РСД  број појачано
одржаваних паркинг
5.050.482 РСД
места
екстерни извори, и  m појачано одржаваних
562.000 РСД ЛС
пешачких стаза
5.118.000 РСД

Израђена пројектно
техничка
документација

1.530.515 РСД
екстерни извори, и
171.000 РСД ЛС
6.100.000 РСД

2.934.416 РСД  Број постављених
семафара
екстерни извори, и
2.183.584 РСД ЛС

Израђена пројектно
техничка
документација

Започет

4.1.5 Програм: Изградња, реконструкција и адаптација електро-инсталација
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
432.000 РСД

2014-2016.

388.800 РСД екстерни
извори, и
43.200 РСД ЛС
2.766.000 РСД

4.1.5.1.

Осветљење спортских терена
у Банатском Соколцу

4.1.5.2.

Изградња ел.инсталације и
адаптација и санација зграде
општине

АПВ и ЛС

2014-2015.

2.489.400 РСД
екстерни извори, и
276.600 РСД ЛС
3.368.000 РСД

4.1.5.3.

Реконструкција АГ+Е
спортског терена у С.Лецу

АПВ, МЗ и ЛС

2014-2015

3.031.200 РСД
екстерни извори, и
336.800 РСД ЛС
9.028.000 РСД

4.1.5.4.

Реконструкција и адапптација
дома културе - AG+ViK+E
У Милетићеву

АПВ, МЗ и ЛС

2014-2015.

8.125.200 РСД
екстерни извори, и
902.800 РСД ЛС

АПВ, МЗ и ЛС
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Индикатори

Статус

 Изграђена
нисконапонска мрежа

Израђена пројектно
техничка
документација

 m електричне
инсталације
2
 m адатиране и
саниране површине

Израђена пројектно
техничка
документација

 Изграђена
нисконапонска мрежа

Започет

 Изграђена
нисконапонска мрежа

Израђена пројектно
техничка
документација

4.1.6 Програм: Изградња, реконструкција и адаптација гасне мреже
Број
(шифра)

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Износ и извор
финансирања
20.000.000 РСД

4.1.6.1.

Санација дистрибутивне гасне
мреже у Пландишту

РС, АПВ, ЛС, ЈКП „ПОЛЕТ“

2015-2020.

18.000.000 РСД
екстерни извори, и
2.000.000 РСД ЛС
15.000.000 РСД

4.1.6.2.

Санација дистрибутивне гасне
мреже у Великој Греди

РС, АПВ, ЛС, ЈКП „ПОЛЕТ“

2015-2020.

13.500.000 РСД
екстерни извори, и
1.500.000 РСД ЛС
2.000.000 РСД

4.1.6.3.

Добијање употребне гасне
дозволе за Гасну мрежу
Пландиште и Велика Греда

ЛС, ЈКП „ПОЛЕТ“

2015-2016

1.800.000 РСД
екстерни извори, и
200.000 РСД ЛС
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Индикатори

Статус

 Смањење губитка и
повећана безбедност

Идејна фаза

 Смањење губитка и
повећана безбедност

Идејна фаза

 Дозвола за употребу
гасних мрежа

Идејна фаза

7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
процеса стратешког планирања. Стога је Тим за израду Стратегије ближем дефинисању
имплементације Стратегије посветио посебну пажњу.
Фаза имплементације Стратегије се заснива на реализацији њеног Aкционог плана, који
представља полазну основу за имплементацију Стратегије.
Као што је за започињање процеса стратешког планирања, Општина донела одређену
одлуку, у којој се иницира процес, именују људи за одређене послове, тако се и за фазу
имплементације Стратегије морају учинити неопходни формални кораци. Пре свега,
Општина ће пре иницирања фазе имплментгације Стратегије требати да учини следеће:
1. Именовање људи и/или тела које ће бити одговорно за имплементацију;
2. Дефинисање положаја Тела за имплементацију у оквиру општинске
управе;
3. Дефинисати лица и одговорности на пројектима на којима је Општина
носилац истих;
4. Дефинисати лица и одговорности на пројектима на којима је Општина
пројектни партнер.
Управо из разлога несметаног почетка имплементације Стратегије, Општина је дефинисала
Топ 10 пројеката, као што је то у уводном делу Акционог плана и наведено.
Поред Топ 10 пројеката, као инструмента за започињање процеса имплeментације
Стратегије, други инструмент, знатно сложенији, је Оперативни план имплементације
Стратегије за сваку годину планског периода. У овом документу, који се формално усваја
од стране извршног општинског органа, односно Општинског већа, дефинише се најмање
следеће:
1. Списак пројеката предвиђених за реализацију у наредној години, најмање
допуњених са елементима из Акционог плана;
2. Списак партнера укључених у реализацију пројеката и начин формализације
међусобних односа;
3. Дефинисана укупна потребна средства за реализацију пројеката;
4. Дефинисана средства која Општина треба да издвоји за реализацију
пројеката, са најмање кварталном пројекцијом;
5. Праћење реализације пројеката, и
6. Извештавање.
Ови оперативни планови ће поред своје основне намене, бити документ који ће
омогућити утемељеније креирање општинског буџета, а нарочито у времену када се почне
имплементирати програмско буџетирање.
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8. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Имајући у виду да свака стратегија и њен акциони план подлежу контроли и вредновању,
Општина је предвидела да ће се овом њеном делу посветити посебна пажња. С тим у вези,
Општинско веће општине Пландиште ће, у току имплементације Стратегије, образовати
Радно тело, са задатком да врши мониторинг и евалуацију спровођења Стратегије.
По овом питању, Радно тело ће, пре свега, радити на следећим активностима:
 Израда временског плана мониторинга пројеката и евалуације Стратегије,
 Израда извештаја (најмање на годишњем нивоу), и
 Предлог корективних мера.
У сврху мониторинга и евалуације израдиће се посебни евалуациони упитници, на основу
којих ће се периодично радити евалуациони извештаји који ће се подносити надлежним
органима.
Радно тело ће радити и анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са посебним
освртом на евентуалне препреке у њиховој реализацији и уз сагласност Општинског већа,
даваће смернице за одређене интервенције у имплементацији Акционог плана. На доњој
слици представљен је шири оквир функционисања процеса мониторинга и евалуације
Стратегије, односно пројеката дефинисаних у њеном Акционом плану.
Скупштина општине
Извештавање
(годишње)

Општинско веће

Извештавање
(квартално)

Сагласности

Радно тело
My Project

Мониторинг
и
евалуација

Извештавање
(по пројектној динамици)

Носиоци пројеката

Слика 11: Шири оквир функционисања процеса мониторинга и евалуације

По потреби, извештаји (квартални, годишњи, завршни) о реализацији пројеката из
Акционог плана Стратегије ће се достављати Радном телу, од стране носилаца реализације
пројеката.
У циљу што ефикасније и ефективније имплементације Стратегије, извештавању највиших
органа Општине ће се посветити посебна пажња.
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Стратегијом је предвиђено да Радно тело на кварталном нивоу извештава Општинско веће
о напретку на имплементацији Стратегије. Такође, предвиђено је да се на годишњем
нивоу, Скупштини општине подноси Годишњи извештај о реализацији Стратегије, и то од
стране Општинског већа.
Сви ови извештаји треба да послуже и у циљу правовременог интервенисања у случају
неопходности предузимања одређених корективних мера, како би се Акциони план
Стратегије што успешније реализовао.
***
Систем за управљање пројектима „Мy Project“ развијен и унапређиван од стране РЦР
Банат, у оквиру сектора за пројекте и ИТ, успостављен је и у општини Пландиште.
Апликација за управљање пројектима омогућава првенствено брз преглед свих пројеката,
унос пројеката, измену података о пројектима, историју сваког појединачног пројекта,
снимање сигурносних копија пројеката, преглед пројеката по наведеним критеријумима,
праћење пројеката кроз различите фазе, управљање пројектном документацијом, као и
мониторинг и извештавање.
Посебан модул развијен је за мониторинг пројеката, који омогућава праћење пројектних
активности кроз све фазе реализације, као и праћење реализованих средстава (буџета) по
пројектним активностима.
Апликација омогућава и креирање неколико врста извештаја који се могу користити, како
за евалуацију, тако и за анализу и праћење остварених циљева.

Слика 12: Интерфејс апликације приликом логовања
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АНЕКСИ

1.
2.
3.
4.

Индикатори
Закључак о изради СЛОРа
Project fishe за ТОП 10 пројеката
Профил локалне заједнице/општине
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Анекс 1: Индикатори
Индикатор бр. 1

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Степен развијености

Извор података:
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину

Коментар:
Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за
2013. годину, општине у Србији су разврстане у четири групе. Општина Пландиште је на основу
вредности бруто домаћег производа по глави становника, који је испод 60% од вредности
републичког просека, сврстана у IV групу – изразито недовољно развијених јединица локалних
самоуправа. Уз општину Пландиште у овој групи се налази још 45 јединица локалних самоуправа.

Индикатор бр. 2

Просечна бруто
зарада (у РСД)

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИРАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Просечна бруто зарада
2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Република Србија
16.612 20.555 25.514 31.745 38.744 45.674 44.147
АП Војводина
17.982 21.432 26.440 32.392 39.024 45.924 43.403
Општина Пландиште
10.541 11.763 12.875 17.768 20.688 23.143 28.612
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

2010.

2011.

47.450 52.733
46.496 51.393
32.506 32.884

2012.
57.430
56.118
35.472

Просечна бруто зарада
(у РСД)
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
РС

АПВ

Пландиште

Коментар:
Просечне бруто зараде у Општини имају тренд раста у посматраном периоду 2003-2012. год. а што
прати тренд кретања бруто зарада, како у АПВ, тако и у РС. Бруто зараде у Oпштини су у читавом
периоду значајно испод испод нивоа АПВ и РС, а разлика је из године у годину све већа.
Просечне бруто зараде у Општини најниже су и у односу на преосталих седам општина
јужнобанатског округа. За просечном бруто зарадом јужнобанатског округа, бруто зарада у
Општини заостаје у просеку за 40%, а за појединим општинама, као што је Вршац и 45%. На
територији општине Пландиште просечне бруто зараде у секторима државне управе, образовања,
здравствене и социјалне заштите значајно су веће од зарада запослених у приватном сектору.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 3

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент запошљавања у појединим
секторима

Трг. на вел. и
Држ.управа и
Здравство и
мало и
Грађевинарство
социјално Образовање социјална
оправка
осигурање
заштита

Година

Пољопривреда

Прерађивач.
индустрија

2011.

9,86

1,40

0,12

2,30

0,72

1,15

1,21

2012.

10,18

1,42

0,09

2,07

1,00

1,14

1,23

2013.

9,33

1,44

0,06

1,99

1,35

1,16

1,24

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Локацијски коефицијент запошљавања
0,00

2,00

4,00

8,00

10,00 12,00
9,86
10,18
9,33

Пољопривреда
1,40
1,42
1,44

Прерађивачка индустрија
Трг. на вел. и мало и оправка

6,00

0,12
0,09
0,06
2,30
2,07
1,99

Грађевинарство

0,72
1,00
1,35
1,15
1,14
1,16
1,21
1,23
1,24

Држ.управа и соц. осиг.
Образовање
Здравствена и соц. заштита
2011

2012

2013

Коментар:
У периоду 2011-2013. на нивоу Општине највећи локацијски коефицијент запошљавања је био у сектору
пољопривреде, и то далеко већи неко у осталим секторима. Његова просечна вредност је износила LQsrpolj=9,79.
Од посматраних сектора, Трговина на велико и мало и оправке бележе највећи релативни пад током
посматраног периода, док се највећи раст бележи у сектору државне управе и социјалног осигурања у којем се
овај коефицијент скоро удвостручио у односу на 2011. год.
Привреда Општине је последњих година доживела велике проблеме, који су се највише одразили на сектор
Трговине на велико и мало и на оправке. Сектор државне управе и социјалног осигурања бележи највећи раст
локацијског коефицијента запошљавања и због ангажовања значајног броја незапослених лица преко пројеката
као што су стручна пракса, прва шанса, јавни радови.
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Индикатор бр. 4

ТЕМА:

ИНДИКАТОР: Укупна активност и стопа запослености

Укупно становништво
Год.
Општ.

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

АПВ

РС

Укупно активно
становништво
Општ.

АПВ

Учешће активног у Учешће запослених
укупном
у укупном активном
становништву (%) становништву (%)

Запослено
становништво

РС

Општ.

АПВ

РС

Општ. АПВ

РС

Општ.

АПВ

РС

2008. 11.907 1.979.389 7.350.222 7.785 1.356.028 4.959.456

2.342 533.343 1.999.476 65,38

68,51

67,47

30,08

39,33

40,32

2009. 11.685 1.968.356 7.320.807 7.692 1.353.010 4.954.984

2.023 497.910 1.889.085 65,83

68,74

67,68

26,30

36,80

38,12

2010. 11.495 1.957.585 7.291.436 7.615 1.351.573 4.955.764

1.963 472.000 1.795.775 66,25

69,04

67,97

25,78

34,92

36,24

2011. 11.365 1.932.945 7.234.099 7.539 1.346.350 4.947.477

2.108 460.588 1.746.138 66,34

69,65

68,39

27,96

34,21

35,29

2012. 11.165 1.922.017 7.199.077 7.595 1.327.395 4.908.781

2.177 447.963 1.727.048 68,03

69,06

68,19

28,66

33,75

35,18

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомене:
1. Број становника за период 2008-2010. год., као и за 2012. год. представља процену на дан 30.06.
Подаци за број становника средином 2011. год. добијени су прерачунавањем на бази Пописа
становништва из исте године.
2. Број запослених је узет као просек на годишњем нивоу, а податак за АПВ у 2010. год. је заокружен
на хиљаду.

Учешће активног у укупном
становништву

Учешће запослених у укупном
активном становништву

70,00%

50,00%
68,03%

68,00%
66,00% 65,38%

65,83%

66,25%

66,34%

40,00%

30,08%

30,00%

26,30% 25,78% 27,96% 28,66%

20,00%

64,00%

10,00%
0,00%

62,00%
2008

2009
Пландиште

2010
АПВ

2011

2012

2008

2009
Пландиште

РС

2010
АПВ

2011

2012

РС

Коментар:
На нивоу Општине учешће активног у укупном становништву је у сталном порасту, у периоду 2008-2012.
год. Највећи пораст је забележен у 2012. год. у односу на претходну када је ово учешће порасло за 1,69%.
Ово учешће је мање у односу на ниво АПВ и РС.
Најзначајнији пад броја запослених био је у 2010. години, и то у односу на 2008. годину, за чак 379 лица
или за 16,18 %. У 2011. и 2012. години бележи се благи пораст запослених у општини Пландиште. Ипак,
ово учешће је и даље мање у односу на ниво АПВ и РС.
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ТЕМА:

Индикатор бр. 5

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Стопа незапослености

Стопа
незапослености (%)

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Република Србија

14,67

14,74

14,72

14,93

15,37

АП Војводина

14,13

14,51

14,67

15,09

15,14

Општина Пландиште

16,66

17,80

20,16

18,74

20,63

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомена:
Подаци за незапосленост су са стањем на дан 31.12. текуће године.

Учешће незапослених у укупном активном становништву
25,00%
20,00%

16,66%

17,80%

20,63%

20,16%

18,74%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2008

2009

2010
Пландиште

АПВ

2011

2012

РС

Коментар:
Стопа незапослености на територији Општине је у периоду 2008-2012. год. перманентно изнад
стопе на покрајинском и републичком нивоу и креће се у распону од 16,66-20,63%, а максимум
је забележен управо у последњој посматраној години.
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Индикатор бр. 6

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Пословни простор

Површина пословног простора
на 1000 становника изграђена
у години

Укупна површина
(ново) изграђеног
пословног простора у
конкретној години m2

Република Србија (2008. год.)
Општина Пландиште
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Просек за период 2008-2012:

Број становника
изражен у
хиљадама по
попису 2011.

Површина пословног
простора на 1000
становника изграђена
претходне године

1.348.059

7.186,86

187,57

1.640
200
884
850
2.374
1.189,60

11,91
11,69
11,50
11,37
11,17
11,53

137,70
17,11
76,87
74,76
212,53
103,79

Извор података:
 Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњак, 2009.
 Општинска управа општине Пландиште-одсек за планирање и грађење

Површина изграђеног пословног простора (у m2) на 1.000 становника
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Коментар:
Према подацима за 2008. год., површина пословног простора на 1.000 становника изграђена
претходне године, у општини Пландиште далеко је испод просека за РС, тј. заостаје у просеку за
49,87 m2/1.000 становника. У општини Пландиште изграђени пословни простор у посматраној
години је 137,7 m2/1.000 становника а у РС 187,57 m2/1.000 становника. Имајући у виду економска
кретања у земљи у посматраном периоду не треба извлачити закључке пре него се увиди тренд
кретања, као и површина пословног простора која се не користи, а која би могла да буде стављена у
економску функцију (овај индикатор не обухвата ту категорију).
У општини Пландиште за период 2008.-2012. год. просечно је изграђено 1.189,6 m2 пословног
простора, тј. 103,79 m2/1.000 становника. У Општини постоје велике осцилације у погледу изградње
пословног простора од године до године. Најмање пословног простора изграђено је у 2009. год.,
свега 200 m2, или 17,11 m2/1.000 становника, а највише у 2012. год., 2.374 m2, или 212,53 m2/1.000
становника. У 2010. год. изграђено је 884 m2 пословног простора, или 76,87 m2/1.000 становника, а у
2011. год. 850 m2, или 74,76 m2/1.000 становника.
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Индикатор бр. 7

Год.

87
85
83
85

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Број регистрованих привредних друштава и предузетника

Број привредних
друштава
Пландиште

2010.
2011.
2012.
2013.

ТЕМА:

Број становника
Број предузетника
(у 000)

РС Пландиште РС Пландиште РС
251
109.961
220.619 11.50
7,291
250
104.394
217.703 11.37
7,234
239
105.066
215.658 11.17
7,199
256
109.442
220.951 11.17
7,199

Број регистрованих
Број регистрованих
привредних
предузетника на
друштава на 1000
1000 становника
становника
Пландиште
РС Пландиште
РС
21.84
30.26
7.57
15.08
22.00
30.09
7.48
14.43
21.41
29.96
7.43
14.59
22.93
30.69
7.61
15.20

Извор података:
Агенција за привредне регистре и Републички завод за статистику

Напомена:
Број становника за 2010. и 2012. год. представља процену на дан 30.06. Подаци за број становника
средином 2011. год. добијени су прерачунавањем на бази Пописа становништва, док је за број становника
за 2013. год. узет последњи званично доступан податак.

Број регистрованих
предузетника на 1000
становника

Број регистрованих
привредних друштава на 1000
становника
20,00
15,08
15,00
10,00

7,57

14,43
7,48

14,59
7,43

15,20

7,61

5,00
0,00
2010

2011
Пландиште

2012

2013

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

30,26
21,84

2010

РС

30,09
22,00

2011
Пландиште

29,96
21,41

2012

30,69
22,93

2013

РС

Коментар:
У периоду 2010-2013. год. број привредних друштава на 1.000 становника је скоро стабилан и
креће се од 7,43 (2012. год.) до 7,61 (2013. год.). Међутим, у исто време овај индикатор на
републичком нивоу је за око 2 пута већи током читавог периода.
Број предузетника на 1.000 становника је такође релативно стабилан у посматраном периоду, и
кретао се од 21,41 (2008. год.) до 22,93 (2013. год.). Ипак, заостатак у односу на републички ниво
није толико велики као код привредних друштава.
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Индикатор бр. 8

Год.

ТЕМА:

ИНДИКАТОР: Кретање броја привредних друштава и предузетника

Број активних привредних
друштава
Пландиште

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

АПВ

РС

Број новоснованих
привредних друштава
Пландиште

АПВ

РС

Број брисаних/угашених Кретање броја привредних
привредних друштава
друштава
Пландиште

АПВ

РС

Пландиште

АПВ

РС

2010.

87

27,779 109,961

8

2,253 9,153

33 2,975

9,366

-28,74%

-2,60%

-0,19%

2011.

85

26,371 104,394

7

2,012 8,305

5 3,355

13,596

2,35%

-5,09%

-5,07%

2012.

83

26,372 105,066

7

2,160 8,489

8 2,059

7,341

-1,20%

0,38%

1,09%

85 27,446 109,442
2013.
Извор података:
Агенција за привредне регистре

4

1,625 6,558

1

1,833

3,53%

4,36%

4,32%

429

Кретање броја привредних друштава (%)
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
-35,00%

Год.

2010

2012

Пландиште

Број активних
предузетника
Пландиште

2011

АПВ

АПВ

Број новоснованих
предузетника
РС

Пландиште

АПВ

РС

2013

РС

Број брисаних/угашених
предузетника
Пландиште

АПВ

РС

Кретање броја
предузетника
Пландиште

АПВ

РС

2010.

251

58,049 220,619

38 9,499

35,797

47 9,982

37,229

-3,59%

-0,83%

-0,65%

2011.

250

56,707 217,703

49 8,610

32,360

49 9,959

35,328

0,00%

-2,38%

-1,36%

2012.

239

55,798 215,658

29 7,921

30,160

48 8,864

32,363

-7,95%

-1,69%

-1,02%

256 57,017 220,951
2013.
Извор података:
Агенција за привредне регистре

33 6,229

24,047

19 4,936

18,393

5,47%

2,27%

2,56%
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Кретање броја предузетника (%)
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%

2010

2011

2012

2013

-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%

Пландиште

АПВ

РС

Коментар:
Кретање броја привредних друштава/предузетника мерено је као разлика у броју новооснованих
и угашених привредних друштава/предузетника. Утврђено је да посматранa кретања у периоду
2010-2013. год. одступају, како по карактеру, тако и по вредности у оба случаја, како код
привредних друштава, тако и код предузетника. Највећа одступања, са супротним трендовима су
забележена у периоду 2010-2012. год.
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Индикатор бр. 9

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Туризам

ИНДИКАТОР: Број туриста у односу на број становника

Територијална јединица

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Република Србија

0,31

0,31

0,28

0,27

0,29

0,29

АП Војводина

0,16

0,17

0,15

0,14

0,15

0,15

Општина Пландиште

0,03

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Број туриста у односу на број становника
0,35

0,31

0,31

0,30

0,28

0,29

0,29

0,27

0,25
0,20

0,16

0,17

0,15

0,15

0,14

0,15

0,15

0,10
0,05

0,03

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,00
2007

2008

2009
РС

АПВ

2010

2011

2012

Пландиште

Коментар:
Број туриста у односу на број становника у Општини се у периоду 2007-2012. год. непрекидно и
значајно умањио и достигао вредност од 0,01 већ у 2010. год. и задржао је до краја посматраног
периода. Евидентно је значајно заостајање Општине по овом индикатору у односу на АПВ, а
нарочито у односу на РС.
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ТЕМА:

Индикатор бр. 10

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Туризам

ИНДИКАТОР: Број ноћења туриста
Број туриста

Година

Број ноћења

укупно
домаћи
страни
укупно
домаћи
страни
2007.
310
282
28
927
899
28
2008.
271
249
22
1.429
1.357
72
2009.
133
102
31
1.369
1.019
350
2010.
81
81
0
768
768
0
2011.
78
78
0
454
454
0
2012.
43
43
0
235
235
0
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Број ноћења туриста
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2007

2008

2009

укупно

2010

2011

домаћи

2012

страни

Просечан број ноћења туриста
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2007

2008

2009

домаћи

2010

2011

2012

страни
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Просечан број ноћења
по туристи
домаћи
страни
3,2
1,0
5,4
3,3
10,0
11,3
9,5
0,0
5,8
0,0
5,5
0,0

Коментар:
У посматраном периоду 2007-2012. год. укупан број ноћења туриста у Општини се непрекидно
смањује од 2008. год. када је остварен максимум од 1.429 ноћења, да би 2012. год. овај број
износио само 235 и то без иједног ноћења у категорији страних туриста, који од 2010. год. и нису
присутни у Општини. Ипак, негативан тренд у укупном броју ноћења је 2009. год. успорен управо
на рачун страних туриста који су остварили рекордних 350 ноћења. У ствари, 2009. год. није се
радило о повећаном броју ноћења страних туриста, већ о броју ноћења људи са територије
општине Пландиште који су на привременом раду у иностранству а имају и пасош тих земаља у
којима раде, па стога свој боравак морају пријавити Полицијској станици у Пландишту.
Када се узме у обзир просечан број ноћења по туристи, он се у категорији кретао у распону од 3,2
2007. год. до 10,0 у 2009. год., док се у категорији страних туриста кретао од 0,0 у периоду 20102012. год. до 11,3 2009. год. када је и остварен њихов највећи број ноћења. 2008. и 2009. год.
није се радило о повећаном броју туриста и ноћења, већ о присуству теренских радника на
територији општине Пландиште, који су обављали одређене радове на територији Општине.
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Индикатор бр. 11

ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИНДИКАТОР: Степен задужености општине

Степен задужености општине
1

2009.

Остварење или процена остварења
текућих прихода буџета за посматрану
буџетску годину

2.1

15 % од (1)

2.2

2010.

2011.

219.621.517 257.247.296 311.127.196

2012.

2013.

398.249.224 412.880.568

32.943.227

38.587.094

46.669.079

59.737.383

61.932.085

Износ главнице и камате који доспева
у посматраној години

2.823.007

1.119.922

3.809.933

8.794.822

8.232.473

2.3

Расположива средства у апсолутном
износу (2.1) – (2.2)

30.120.220

37.467.172

42.859.146

50.942.561

53.699.612

2.4

Расположива средства у релативном
износу - % укупних текућих прихода
буџета ((2.3) / (1)) x 100

13,71

14,56

13,77

12,79

13,01

3.1

50% од (1)

3.2

Укупан износ неизмиреног дугорочног
задужења
буџета
општине
за
капиталне инвестиционе расходе

Н.д.

Н.д.

Н.д.

283.438.543 226.438.543

3.3

Расположива средства у апсолутном
износу (3.1) – (3.2)

Н.д.

Н.д.

Н.д.

- 84.313.931 - 19.998.259

3.4

Расположива средства у релативном
износу - % укупних текућих прихода
буџета ((3.3) / (1)) x 100

Н.д.

Н.д.

Н.д.

109.810.758 128.623.648 155.563.598

199.124.612 206.440.284

- 21,17

- 4,84

Извор података:
Општинска управа општине Пландиште-одсек за привреду и финансије
Завршни рачуни од 2008-2011, Одлуке о буџету од 2012.-2013. године

Удео расположивих средстава (%)
20,00 13,71
10,00

14,56

13,78

12,79

0

0

0

2009

2010

2011

13,01

0,00
-10,00

2012

2013

-20,00
-21,17

-30,00
Маргина од 15%

Маргина од 50%

Коментар:
Остварени приходи у периоду 2009.-2013. год. кретали су се од 219,621 мил. РСД 2009. год. до 412,880
мил. РСД 2013. год. што је пораст за око 88%.
Износ главнице и камате која доспева био је најнижи 2010. год. и износио је 1,119 мил. РСД, а највиши
је био 2012. год. и и зносио је 8,794 мил. РСД.
Расположива средства у апсолутном износу била су највећа 2013. год. и износила су 53,699 мил. РСД, а
најмања су била 2009. год. и износила су 30,120 мил. РСД. Расположива средства у релативном износу
била су највећа 2010. год. и износила су 14,56%, а најмања су била 2012. год. када су износила 12,79%.
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ТЕМА:

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Индикатор бр. 12 ИНДИКАТОР: Фискални капацитет општине – Остварење изворних
прихода (фискалних облика) по глави становника
2008.
1
2
3

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Укупно остварење фискалних
облика изворних прихода у 000 52.903,665 79.424,464 83.264,079 80.240,198 74.383,399 92.201,777
РСД
Број становника
Приход по глави становника у
000 РСД

11.907

11.685

11.495

11.365

11.165

Н.д.

4,443

6,797

7,244

7,060

6,662

Н.д.

Извор података:
 Општинска управа општине Пландиште-одсек за привреду и финансије
 Завршни рачуни од 2008-2011, Одлуке о буџету од 2012.-2013. године

Напомене:
1. Број становника од 2008.-2010. године представља процену на дан 30.06, док су подаци из 2011.
године добијени на основу пописа становништва, за 2012. и 2013. годину коришћени су последњи
познати подаци о броју становника из 2011. године.
2. За 2012. и 2013. годину приказана су планирана средства у буџету Општине, док су за остале године
коришћени подаци из завршних рачуна. Завршни рачуни не исказују одовојено самодопринос, па је
потребно на терену проверити податке и увећати их за износ оствареног самодоприноса за 20082011. У фискалне облике изворних прихода сврстана су следећа конта економске класификације:
71180, 713, 714, 716, 741 (изузев 74115), и 74225.

8
6

Остварење изворних прихода (фискалних облика) по глави становника
(у хиљадама РСД)
6,797

7,244

7,06

6,662

2010

2011

2012

4,443

4
2
0
2008

2009
2008

2009

2010

2011

2012

Коментар:
Највећи део средстава се остварује кроз наплату пореза на зараде, самодоприносе, порез на
самосталне делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе.
Значајнији приход се остварује и кроз порез на имовину, накнаде за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта и накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта, који се
креће у износу од 29,051 мил. РСД/годишње у 2008. год. до 79,604 мил. РСД/годишње у 2013. год.. У
2009. год. ови приходи били су 37,714 мил. РСД, у 2010. год. 59,573 мил. РСД, у 2011. год. 68,322 мил.
РСД и у 2012. год. 63,677 мил. РСД. За период 2008.-2013. год. укупни приход од пореза на имовину,
накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта и накнаде за коришћење простора и
грађевинског земљишта били су 337,942 мил. РСД, или 56,323 мил. РСД/годишње.
У посматраном периоду 2008.-2012. год. приход по глави становника у Општини бележи номинални
раст са 19.664 динара на 33.147 динара, тј. за 68,57%.
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ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

Индикатор бр. 13

ИНДИКАТОР: Густина насељености

Територијална јединица

Рeпубликa Србиja

АП Војводина

Јужнобанатска област

Општина Пландиште

година

Површина
(у km2)
88,361
88,361
88,361
88,509
21,506
21,506
21,506
21,603
4,242
4,246
4,245
4,246
383
383
383
383

Број становника

1981.
1991.
2002.
2011.
1981.
1991.
2002.
2011.
1981.
1991.
2002.
2011.
1981.
1991.
2002.
2011.

7,729,246
7,576,837
7,498,001
7,234,099
2,034,782
1,970,195
2,031,992
1,932,945
340,189
315,633
313,937
294,043
16,138
13,813
13,377
11,365

Густина насељености
(број становника/km²)
87
86
85
82
95
92
94
89
80
74
74
69
42
36
35
30

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Густина насељености
(бр.становника/km2)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

87

42

86

36

1981

82

35

1991
Пландиште

85

30

2002

Јужнобанатска област

2011
АПВ

РС

Коментар:
Пратећи густину насељености у 30-огодишњем периоду од 1981. год. па све до 2011., уочава се релативно
миран пад на републичком и покрајинском нивоу (РС -5, АПВ – 6 становника/ km²). Међутим, у истом
овом периоду у општини Пландиште али и у јужнобанатској области долази до двоструко већег умањења,
и то у јужнобанатској области за 11, а у општини Пландиште за читавих 12 становника/ km². АКо се узме у
обзир да је на почетку посматраног периода овај индикатор био више од 2 пута мањи од републичког, а
нарочито од покрајинског нивоа, те да је крајем истог периода био скоро 3 пута мањи од покрајинског
нивоа, ситуација се очитује још озбиљнијом.
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Индикатор бр. 14

ТЕМА:

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Старосна структура становништва
Општина Пландиште

Категорија

2002.
Укупно
становништво
До 14 година
Од 15 до 65 година
Преко 65 година
Удео становништва
до 14 год. (у %)
Удео становништва
од 15-65 год. (у %)
Удео становништва
преко 65 год. (у %)

2011.

Јужнобанатска
област
2002.
2011.

АП Војводина
2002.

Република Србија

2011.

2002.

2011.

13.377

11.336

313.937 293.730

2.031.992 1.931.809

7.498.001 7.186.862

2.007
8.657
2.713

1415
7.684
2.237

49.969 42.528
214.616 202.758
49.352 48.444

322.214
277.470
1.394.593 1.337.801
315.185
316.538

1.176.770 1.025.278
5.080.726 4.911.268
1.240.505 1.250.316

15,00

12,48

15,92

14,48

15,86

14,36

15,69

14,27

64,72

67,78

68,36

69,03

68,63

69,25

67,76

68,34

20,28

19,73

15,72

16,49

15,51

16,39

16,54

17,40

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Удео становништва према старости (у %),
по попису 2011.
80,00

67,78

68,34

60,00
40,00
20,00

12,48

19,73

14,27

17,40

0,00
До 14 година

Од 15 до 65 година

Пландиште

Јужнобанатска област

Преко 65 година
АПВ

РС

Коментар:
Поредећи структуру становништва према старости, на различитим нивоима територијалних
јединица у 2011. год., може се закључити да су вредности релативно сличне у категорији
становништва до 14 година, као и у категорији од 15-65 год. Веће одступање вредности се јавља
у категорији становништва преко 65 год., где је учешће на нивоу Општине 19,73%, а на нивоу РС
17,40%, нивоу јужнобанатске области 16,49%, док је на нивоу АПВ 16,39%. Ово указује на
чињеницу да становништво Општине све више стари, поготово, што су и вредности најмлађе
категорије испод вредности на остала три нивоу територијалних јединица, за разлику од стања
по попису из 2002. год. када је ова категорија становништва имала највећу вредност у поређењу
са вишим територијалним јединицама.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 15

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом
школом
Општина Пландиште
2002.
2011.

Категорија
Укупно становништво
старије од 15 год.
Становништво са
средњом школом
Становништво са вишом
школом
Становништво са
високом школом
% становништва са
средњом школом
% становништва са
вишом школом
% становништва са
високом школом

АП Војводина
2002.
2011.

Република Србија
2002.
2011.

13.377

11.365

2.031.992

1.932.945

7.480.591

7.234.099

1.785

4.627

751

842142

2596348

3.015.092

173

358

73.485

81.030

285.056

348.334

84

373

88.596

151.844

411.944

652.234

13,34

40,71

36,97

43,57

34,71

41,68

1,29

3,15

3,62

4,19

3,81

4,82

0,63

3,28

4,36

7,86

5,51

9,02

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Удео становника са завршеном средњом, вишом
и високом школом u 2011. год.
50,00%

43,57%41,68%
40,71%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

3,15% 4,19% 4,82%

3,28%

7,86% 9,02%

0,00%
Учешће становништва са Учешће становништва са Учешће становништва са
средњом школом (%)
вишом школом (%)
високом школом (%)
Пландиште

АПВ

РС

Коментар:
Премда Пландиште има мањи удео становништва са средњом школом у односу на покрајински и
републички просек, ова разлика је много израженија код удела становништва са високом
школом.
Истовремено, значајно је напоменути да је апсолутни број становника у свакој од категорија
образовања значајно порастао између два пописа, чак више од 4 пута у категорији становништва
са високом школом. Међутим, и поред овог значајног пораста апсолутног броја, управо највећи
заостатак за покрајинским, а нарочито за републичким просеком, је управо у овој категорији.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 16

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Број становника на један објекат друштвених,
културних, рекреативних активности

Општина

Укупан број
становника

Број
друштвених
објеката

Број
културних
објеката

Број
објеката за
рекреацију

2012.

11.165

30

11

33

Број
становника
на један
друштвени
објекат

Број
Број
становника становника
на један
на један
објекат
рекреативни
културе
објекат

372

1015

338

Извор података
Општинска управа Пландиште

Напомене:
1. Под друштвеним објектима се сматрају сви објекти у власништву локалне самоуправе у којима су
смештени удружења грађана, месне заједнице, политичке партије и др. Под културним
објектима су убројане зграде музеја, позоришта, библиотеке. Објекти рекреације су објекти које
користе спортске организације и клубови.
2. Укупан број становника је процењени број становника из 2012. године

Број становника на један објекат у 2012. год.
1.500

1015
1.000

500

372

338

0
друштвени

културни

рекреативни

Коментар:
Заједничка карактеристика свих објеката у којима се одвија друштвени живот је да су
грађени пре 30 и више година, многи су недовршени и комунално недовољно опремљени,
а већини је потребно реновирање. Квантитативно, број друштвених, културних и
рекреативних објеката је задовољавајући, али их треба квалитативно побољшати да би
били функционални.Треба нагласити да нема ниједног затвореног објекта за рекреацију
(ако се изузму фискултурне сале при ОШ), што значајно отежава континуиран рад спортских
клубова и онемогућава организовање већих такмичења.
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Индикатор бр. 17

ТЕМА:

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара

Укупно становништво
Год.

Пландиште

2008.
2009.
2010.
2011.

11.907
11.685
11.495
11.365
11.165

Укупан број лекара

Број становника по лекару

АПВ

РС

Пландиште

АПВ

РС

Пландиште

АПВ

РС

1.979.389
1.968.356
1.957.585
1.932.945
1.922.017

7.350.222
7.320.807
7.291.436
7.234.099
7.199.077

14
14
15
14
11

4.735
4.804
4.832
4.859
4.884

20.668
20.825
21.103
21.067
20.960

851
835
766
812
1.015

418
410
405
398
394

356
352
346
343
343

2012.
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомене:
1. Термином лекар нису обухваћени стоматолози и фармацеути.
2. Број становника од 2008.-2010. год, као и за 2012. год. представља процену на дан 30.06, док је за
2011. год. прерачунат на бази Пописа становништва из те године.

Број становника по лекару
1.200
1.000

1.015
851

835

600

418

400

356

812

766

800
410 352

405

346

398 343

394 343

2011

2012

200
0
2008

2009

2010

Пландиште

АПВ

РС

Коментар:
Поређењем података о броју становника на једног лекара, са АПВ и РС, утврђује се неповољнији
однос броја становника и броја лекара на општинском. Док се ситуација на нивоу АПВ благо
побољшала у посматраном периоду 2008-2012. год., у Општини је у 2012. год. дошло до изразито
неповољног кретања када је овај индикатор значајно померен са 812 на 1.015 становника по 1
лекару, у поређењу са АПВ (394) и РС (343).
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ТЕМА:
Индикатор бр. 18

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном
становништву

Укупан број корисника социјалне
заштите

Укупно становништво
Год.
Пландиште
2008.

11.907
11.685
11.495
11.365
11.165

2009.
2010.
2011.

АПВ
1.979.389
1.968.356
1.957.585
1.932.945
1.922.017

РС

Пландиште
1.357
1.695
1.357
1.398

7.350.222
7.320.807
7.291.436
7.234.099
7.199.077

АПВ

РС

131.837
135.112
155.852
168.447
-

400.388
417.335
490.060
584.828
-

Учешће корисника социјалне
заштите у укупном
становништву

Пландиште

АПВ

РС

11.40%
14.51%
11.81%
12.30%
-

6.66%
6.86%
7.96%
8.71%
-

5.45%
5.70%
6.72%
8.08%
-

2012.
Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомене:
Број становника од 2008.-2010. год, као и за 2012. год. представља процену на дан 30.06, док је за 2011. год.
прерачунат на бази Пописа становништва из те године.

Учешће корисника социјалне заштите у укупном
становништву (%)
20,00%
14,51%

15,00%

11,81%

11,40%

12,30%

10,00%
5,00%
0,00%
2008

2009
Пландиште

2010
АПВ

2011

РС

Коментар:
У складу са класификацијом развијености јединица локалних самоуправа, по којој је општина
Пландиште разврстана у 4. групу, у којој се налазе оне општине у којима је просечан БДП испод
60% републичког просека, учешће корисника социјалне заштите је значајно више у односу на
покрајински, а нарочито у односу на републички ниво.
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ТЕМА:
Индикатор бр. 19

СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ИНДИКАТОР: Учешће правоснажно осуђених лица према месту
извршења кривичног дела у укупном становништву
Учешће правоснажно
Број осуђених лица према месту осуђених лица према месту
извршења кривничног дела
извршења кривичног дела у
укупном становништву

Укупно становништво
Год.
Пландиште
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

АПВ

12,185
11,907
11,685
11,495
11,365
11,165

РС

1,991,507
1,979,389
1,968,356
1,957,585
1,932,945
1,922,017

Пландиште

7,381,579
7,350,222
7,320,807
7,291,436
7,234,099
7,199,077

АПВ

РС

11,706
13,353
12,445
7,856
9,683
10,133

40,690
42,782
44,367
23,321
33,097
33,624

34
34
41
40
48
56

Пландиште
0.28%
0.29%
0.35%
0.35%
0.42%
0.50%

АПВ

РС

0.59%
0.67%
0.63%
0.40%
0.50%
0.53%

0.55%
0.58%
0.61%
0.32%
0.46%
0.47%

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци

Напомена:
Број становника од 2007.-2010. год, као и за 2012. год. представља процену на дан 30.06, док је за 2011. год.
прерачунат на бази Пописа становништва из те године.

Учешће правоснажно осуђених лица према месту
извршења кривичног дела у укупном становништву
0,80%
0,70%
0,60%

0,50%

0,50%
0,40%
0,30%

0,28%

0,29%

0,35%

0,42%
0,35%

0,20%
0,10%
0,00%
2007

2008

2009
Пландиште

2010
АПВ

2011

2012

РС

Коментар:
Учешће правоснажно осуђених лица у Општини је у посматраном периоду у прво време био у
благом, а од 2010. год. у већем порасту. Закључно са 2010. год. ово учешће је било значајно ниже
него на покрајинском и републичком нивоу, где се након наглог пада у 2010. години, такође
бележи лагани раст по овом индикатору.
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Индикатор бр. 20

ТЕМА:

ИНДИКАТОРИ УСЛОВА ЖИВОТА И БЛАГОСТАЊА

ИНДИКАТОР: Дужина путева у km/km²

Опис
Територијална јединица
Рeпубликa Србиja
АП Војводина
Општина Пландиште

Дужина путева
(у km)

Површина
(у km2)

44.612,539
6.205,092
168,800

Дужина путева
(у km/km²)

88.502
21.614
383

0,50
0,29
0,44

Извор података:
Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњак, 2013.

Дужинa путeвa у km пo km², 2012. г.
0,60
0,50
0,50

0,44

0,40
0,29

0,30
0,20
0,10
0,00
РС

АПВ

Пландиште

Коментар:
По дужини путева по km² у 2012. год. Општина заостаје за РС, али је зато у значајној предности у
односу на ниво АПВ. Од 168,8 km изграђених путева у Општини, 19,91% су државни путеви првог
реда, затим 10,19% су државни путеви другог реда, док су чак 69,91% општински путеви, који су
углавном у релативно лошем стању.
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Индикатор бр. 21

Година

2011.

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВОДА

ИНДИКАТОР: % домаћинстава са сигурном водом за пиће
Број домаћинстава
прикључених на водовод

Број домаћинстава

% домаћинстава са сигурном
водом за пиће

Пландиште
АПВ
РС
Пландиште
АПВ
РС
Пландиште
3.989
696.157 2.487.886
3.065
681.278 2.161.182
77%

АПВ
98%

РС
87%

Извор података:
 Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњак, 2013.
 Институт за јавно здравље, Панчево

Напомене:
Нема.

% домаћинстава са сигурном водом за пиће,
2011. год.
98%

100%

87%
80%

77%

60%

40%

20%

0%
2011
Пландиште

АПВ

РС

Коментар:
У општини Пландиште на водовод је прикључено 3.989 домаћинстава, према подацима за 2011.
годину, а што је око 77% укупног броја домаћинстава у Општини. Овај индикатор на општинском
нивоу је испод оног са нивоа РС који износи 87%, а нарочито оног са нивоа АПВ који износи 98%.
У насељеним местима сеоског типа становништво се снабдева водом искључиво из централних
водовода, којих укупно има 12 , мада се користе и микроводоводи.
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Индикатор бр. 22

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВОДА

ИНДИКАТОР: % домаћинстава прикључених на канализациону мрежу
Број домаћинстава
% домаћинстава
прикључених на
прикључених на канализац.
канализациону мрежу
Мрежу
РС
Пландиште АПВ
РС
Пландиште
АПВ
РС
2.487.886
335
336.703 1.419.482
8%
48%
57%

Број домаћинстава

Година

Пландиште
3.989

2011.

АПВ
696.157

Извор података:
1. Републички завод за статистику, „Општине и региони у Републици Србији“, годишњаци
2. ЈКП „Полет“, Пландиште

Напомена:
Нема.

% домаћинстава прикључених на канализациону
мрежу, 2011. год.
57%

60%
48%

50%
40%
30%
20%
10%

8%

0%
Пландиште

АПВ

РС

Коментар:
У општини Пландиште је на канализациону мрежу у 2011. год. било прикључено 335 домаћинстав,
што је представљало око 8% од укупног броја домаћинстава. Овај проценат је значајно мањи од
оног са нивоа АПВ који износи 48%, а нарочито је мањи од оног са нивоа РС који износи 57%.
Укупна дужина канализационе мреже која је функцији износи 1,4 km.
У општини Пландиште је на канализациону мрежу закључно са 30.06. 2013. год., прикључено 334
домаћинстава. У насељу Пландиште у току је изградња нове канализације, а пуштен је у рад
пречистач отпадних вода, док је у насељу Хајдучица завршена изградња пречистача и прве фазе
канализационе мреже, али иста још није технички примљена.
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Индикатор бр. 23

ТЕМА:

ИНДИКАТОР: Проценат прикључења на гасовод

Пројекат
Локација

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ГАСОВОД

изграђено

активно

2014.

Пландиште

-

Велика Греда

-

Хајдучица

остало

2014.

домаћинства

2014.

2014.

1.690
565

1.598
524

128
31

1.470
493

1987.

463

437

25

412

Стари Лец

1989.

167

148

10

138

Дужине

1989.

76

68

6

62

Марковићево

1989.

71

64

2

62

Милетићево

1991.

192

183

10

173

Бан. Соколац

1989.

109

103

6

97

Јерменовци

1989.

253

231

11

220

Барице

1991.

182

173

8

165

Маргита

1989.

203

193

11

182

Велики Гај

1989.

196

192

11

181

113

89

5

84

Купиник
1989.
Извор података:
ЈКП Полет, Пландиште

Коментар:
Дистрибутер природног гаса, има 4.200 прикључака (око 95% домаћинстава), на територији Општине.
Дистрибутер природног гаса, има 3.268 прикључака (активних домаћинстава), на територији
Општине.
Дистрибутер природног гаса, има 530 прикључака (неактивних домаћинсатва), на територији
Општине.
Дистрибутер природног гаса, има 199 прикључака (осталих потрошача активних), на територији
Општине.
Дистрибутер природног гаса, има 81 прикључак (осталих потрошача неактивних), на територији
Општине.
Пројекат за Пландиште je у поступку легализације код општинске управе Пландиште, бр. 351-34/06-01
Пројекат за Велику Греду je у поступку легализације код општинске управе Пландиште, бр. 351-35/0601
Планира се замена дистрибутивних гасних мрежа од челичних цеви због дотрајалости и изградња
дистрибутивних гасних мрежа од полиетиленских цеви у насељеним местима Велика Греда и
Пландиште, реконструкција дела прикључног гасовода Велика Греда-Пландиште и изградња станица
катодне заштите дистрибутивних гасних мрежа Велика Греда и Стари Лец.
Планира се замена 2.500 гасомера са температурним компензатором због законске обавезе до
01.01.2020. год.
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Индикатор бр. 24

Водоток

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВОДА

ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода
Потез

2007

2008

Квалитет/година
2009

2010

Извор података:
Хидрометереолошки годишњаци

Напомена:
Оцена квалитета вода у Србији се не ради на основу EBI индекса већ на основу:
- Правилника о опасним материјама у води Сл. Гласник РС бр. 31/82 и 46/91
- Уредбе о класификацији вода Службени лист 6/78

Коментар:
Нема података

Индикатор бр. 25

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ВАЗДУХ

ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха

Број дана са лошим ваздухом

2012.
-

Извор података:
Завод за јавно здравље, Панчево

Коментар:
Квалитет ваздуха се не прати.
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2013.
-

2011

ТЕМА:

Индикатор бр. 26

ЖИВОТНА СРЕДИНА – КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

ИНДИКАТОР: Напуштено и загађено земљиште
ha

%

-

-

-

-

0

0

0

0

Република Србија
Напуштено
земљиште
Загађено земљиште
Општина Пландиште
Напуштено
земљиште
Загађено земљиште
Извор података:
Општинска Управа

Коментар:
У општини Пландиште не постоји ни напуштено, нити загађено земљиште.

Индикатор бр.27

Година

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ОТПАД

ИНДИКАТОР: Општински отпад по врсти одлагања

Депонија,
t

Вредности
Спаљен отпад, Рециклиран,
t
t

Процена количине отпада која
завршава без икаквог управљања, t

2010.
2011.
2012.
2013.
Извор података:
Општинска Управа

Коментар:
Не води се евиденција општинског отпада по врсти одлагања.
У 2013. години, у општини Пландиште функционисала је једна уређена депонија поред које се
налазило још 9 дивљих, површина сваке депоније је испод 1 hа.
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Индикатор бр. 28

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ОТПАД

ИНДИКАТОР: Рециклирани отпад по врстама

Укупно, t

Стакло, t,

Папир, t

Пластика, t

Остало, t

2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
Извор података:
Општинска управа

Коментар:
У општини Пландиште врши се раздвајање ПЕТ амбалаже. Постоје контејнери за ПЕТ
амабалажу. Приватне фирме се баве сакупљањем, транспортом и третманом отпада.

Индикатор бр. 29

ТЕМА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ЕНЕРГИЈА

ИНДИКАТОР: Укупна потрошња енергије подељена по врсти горива

Укупна потрошња енергије
подељена по врсти горива

Струја,
MW/h

Бензин,
t

Гас,
6 3
10 m

2010. г.
2011. г.
2012. г.
2013. г.

Нафта,
t

Дрво,
3
m

-

Извор података:
НИС, ЕПС,...

Коментар:
Не располаже се са интегралним и званичним подацима.

166

Мазут,
t

Анекс 2: Закључак о изради СЛОРа
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Анекс 3: Кратки описи ТОП 10 пројеката
Пројекат - 01
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат

1.1. Јачање конкурентности пољопривреде

1.1.2. Повећање економске ефикасности у биљној производњи
1.1.2.1. Одржавање и поправка атарских путева
Лоцирање атарских путева који су у најлошијем стању и њихова поправка и
Опис пројекта
одржавање.
Санација атарских путева у циљу бржег, лакшег и безбеднијег доласка до
Циљеви
жељених парцела у атару.
Бржи и безбеднији долазак лакше механизације и теренских моторних возила
Очекивани
до одговарајућих и жељених локација у атару и обилазак истих. Мања штета на
парцелама које се налазе поред атарских путева а кроз које се пролази услед
резултати
немогућности проласка атарским путевима због њиховог лошег стања.
 1 km одржаваног и поправљеног атарског пута по насељеном месту годишње
Индикатори

Пројектне
активности

1. Доношење Одлуке на седници Скупштине општине Пландиште
2. Потписивање уговора ЛС са партнерима на овом пројекту
3. Ангажовање одговарајуће механизавије и људства
4. Одржавање и поправљање најлошијих атарских путева

Полазне
претпоставке

Због употребе и учесталих пролазака тешке механизације атарским путевима
поготово у кишовитом периоду, долази до упропашћавања и непроходности
истих. Стога је неопходна њихова поправка и одржавање како би се омогућио
безбедан и несметан пролазак до жељених парцела у атару.

Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

2014.
x

x

2015.
x

42.000.000
РСД





x

2016.

2017.

x

x

x

Износ и
извори
финансирања

ЈКП „Полет“ Пландиште
Влада АПВ
Влада РС
ЛС

Пројекат је у току.
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x


2018.
x

x

2019.
x

42.000.000 РСД ЛС

x

2020.
x

x

Пројекат - 02
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат
Опис пројекта
Циљеви

Очекивани
резултати
Индикатори

Пројектне
активности

Полазне
претпоставке

Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

1.1. Јачање конкурентности пољопривреде
1.1.2. Повећање економске ефикасности у биљној производњи
1.1.2.2. Унапређење радпољочуварске службе
Заштита пољопривредног земљишта, усева, атарских путева, објеката, заливних
система, канала, шума.
Чување имовине грађана који се баве пољопривредном производњом, као и
природних ресурса у општини Пландиште. Усмено опомињање за ситније
недозвољене радње и подизање свести пољопривредних произвођача и
запослених у пољопривредним предузећима.
Значајно смањење паљења жетвених остатака, тј. смањен број интервенција
Ватрогасне службе-јединица Пландиште (чак 10 пута у 2013. год.). Одговорније
и савесније понашање грађана општине Пландиште. Смањен број
недозвољених радњи и дела на територији Општине.
 9 запослених лица
 50 интервенција (записника) годишње
1. Доношење оснивачке Одлуке на седници Скупштине Општине
2. Потписивање уговора о сарадњи са ''Ипон'' д.о.о. из Новог Сада
3. Набавка теренских возила и потеребне опреме за рад службе
4. Обилазак терена од стране пољочувара
5. Прављење записника о недозвољеним делима и радњама
6. Опомињање починиоца недозвољених дела усменим путем
Општина Пландиште је пољопривредна општина са 33.383 hа пољопривредног
земљишта. Задњих година забележен је пораст недозвољених радња и дела као
што су: паљење жетвених остатака, отуђење туђе имовине, нелегалнан улазак у
посед, непрописно одлагање отпада ... У вези са тим Скупштина општине
Пландиште донела је Одлуку о оснивању и деловању пољочуварске службе у
атару Општине, у циљу смањења и отклањања непрописних и забрањених дела
и радњи.

2014.
x

x

2015.
x

42.000.000
РСД



x

2016.

2017.

x

x

x

x

Износ и
извори
финансирања

Агенција „Ипон“ д.о.о. Нови Сад
ЛС

Пројекат је у току.
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2018.
x

x

2019.
x

x

42.000.000 РСД ЛС

2020.
x

x

Пројекат - 03
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат
Опис пројекта
Циљеви
Очекивани
резултати

Индикатори

1.1. Јачање конкурентности пољопривреде
1.1.2. Повећање економске ефикасности у биљној производњи
1.1.2.3. Заштита усева од елементарних непогода (противградна служба)
Праћење градоносних облака са седам противградних станица и деловање
противградних стрелаца-испаљивање противградних ракета, кака би се смањио
ризик и штета од елементарних непогода, у првом реду од града.
Спречавање или смањење штете која може да настане као последица
елементарних непогода (нпр. града), очување усева и приноса пољопривредних
произвођача.
Смањење ризика од елементарних непогода у циљу заштите пољопривредних
произвођача и буџета Општине, јер услед негативних последица елементарних
непогода изражени су захтеви за отпис закупа државног земљишта, водне
надокнаде, локалних пореза и захтева за помоћ.
 14 ангажованих противградних стрелаца по 6 месеци годишње (15. април-15.
октобар)
 7 противградних станица
 1 ракета по противградној станици-укупно 7 ракета

Пројектне
активности

1. Доношење оснивачке Одлуке на седници Скупштине Општине
2. Опремање противграних станица са противградним ракетама
3. Ангажовање 14 противградних стрелаца по 6 месеци годишње
4. Дејство противградних стрелаца у ризичним ситуацијама

Полазне
претпоставке

Последњих 20-ак година на територији општине Пландиште забележена је
релативно честа појава елементарних непогода као што су: град, олуја итд.. Због
тога је Скупштина општине Пландиште донела одлуку о организовању и
деловању противградних стрелаца у ризичним ситуацијама, како би се сачували
усеви и економска добит пољопривредних произвођача.

Време трајања 2014.
2015.
2016.
(почетакx
x
x
x
x
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
6.300.000 РСД извори
Вредност
финансирања
пројекта (РСД)
 Влада АПВ
Партнери
 Влада РС
 ЛС
Статус
Пројекат је у току.
пројекта
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2017.
x

x


2018.
x

x

6.300.000 РСД ЛС

2019.
x

x

2020.
x

x

Пројекат - 04
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат
Опис пројекта

Циљеви

Очекивани
резултати

Индикатори
Пројектне
активности

Полазне
претпоставке
Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

1.1. Јачање конкурентности пољопривреде
1.1.2. Повећање економске ефикасности у биљној производњи
1.1.2.4. Анализа пољопривредног земљишта
Утврђивање хранљивих материја у обрадивом пољопривредном земљишту:
узимање и припремање узорака и анализа узорака. Испитивање хемијских
својстава земљишта као што су: активна и супституциона киселост, садржај
CaCO3 (креча) у земљишту, садржај укупног азота у земљишту, садржај
лакоприступачног фосфора и калијума у земљишту.
Подизање нивоа професионалне образованости произвођача и очување
квалитета земљишта као једног од најважнијих природних ресурса у општини
Пландиште.
Анализа пољопривредног земљишта треба да утиче на: правилну примену
одговарјућих количина и формулација минералних ђубрива, очување квалитета
земљишта и подизање свести код пољопривредних произвођача о очувању
особина земљишта као једног од најзначајнијих природних ресурса у општини
Пландиште. Правилна примена минералних ђубрива омогућава добијање већих
и стабилнијих приноса у биљној производњи, а самим тим и остваривање већег
профита пољопривредних произвођача.
 Анализа 350 узорака земљишта годишње
 Анализа 1.050-1.750 ha (просечно око 1.400 ha) годишње
1. Потписивање уговора Општине и ПСС „Агрозавод“ Вршац
2. Узимање и припремање узорака земљишта
3. Анализа узорака земљишта
4. Препорука за примену одговарајућих количина и формулација минералних
ђубрива
Општина Пландиште има 30.812 hа обрадивог пољопривредног земљишта и
стога је неопходно и стратешки важно вршити редовна и континуирана праћења
квалитета земљишта. Само таквим приступом доћи ће се до правилне примене
минералних ђубрива и очувања хемијског састава земљишта. У вези са тим доћи
ће и до добијања стабилних, високих приноса доброг квалитета и повећања
економске ефикасности у биљној производњи.

2014.
x

x

2015.
x

5.000.000
РСД




x

2016.

2017.

x

x

x

Износ и
извори
финансирања

Пољопривредни произвођачи
ПСС ''Агрозавод'' Вршац
ЛС

Пројекат је у току.
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x

2018.
x

x

2019.
x

x

5.000.000 РСД ЛС

2020.
x

x

Пројекат - 05
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат
Опис пројекта
Циљеви
Очекивани
резултати
Индикатори

1.1. Јачање конкурентности пољопривреде
1.1.6. Унапређење сточарства у ширен смислу
1.1.6.1. Изградња нове фарме ''Виндија'' Лајковац у Пландишту
Изградња нове фарме у насељеном месту Пландиште у близини постојеће
фарме фирме ''Виндија'' Лајковац.
Повећање производних капацитета, тј. количина живинског (пилећег) меса и
прерађевина од истог.
Значајније повећање количина пилећег меса и прерађевина од истог, боље
снадбевање локалног тржишта али и шире, као и упошљавање незапослених
лица на новој фарми.
 76.000 бројлера у турнусу
 Нова фарма капацитета, тј. површине 4.200 m2
 40 новозапослених лица

Пројектне
активности

1. Договор и потписивање уговора ЛС са представницима ''Виндије''
2. Проналажење одговарајуће локације у Пландишту за фарму
3. Добијање техничке дозволе
4. Изградња одговарајуће фарме површине 4.200 m2
5. Производња 76.000 бројлера у турнусу

Полазне
претпоставке

„Виндија“ Лајковац је у 2013. год. отворила нови погон за прераду пилећег меса
и производњу прерађевина од истог. Због повећаних прерађивачких
капацитета, појавила се потреба за подизањем нове фарме и повећањем
сировинске базе.

Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

2014.
x

x

2015.
x

85.700.000
РСД



2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

x
Износ и
извори
финансирања



85.700.000 РСД „Виндија“ Лајковац

„Виндија“ Лајковац, представништво у Пландишту
ЛС

Пројекат је у току.
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Пројекат - 06
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат
Опис пројекта
Циљеви
Очекивани
резултати
Индикатори 
Пројектне
активности

Полазне
претпоставке

Време трајања
(почетакзавршетак)
Процена
трошкова/
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта

1.2. Повећање броја МСП и предузетника за 15% до 2020. год.
1.2.2. Хоризонтално и вертикално повезивање МСП и предузетника
1.2.2.1. Повезивање са ресорним министарством Владе РС и
секретаријатом Владе АПВ (апликација на конкурсе за
самозапошљавање)
Израда и усвајање Локалног Акционог плана за запошљавање за сваку годину и
аплицирање на конкурсе код покрајинске и републичке Владе.
Смањење стопе незапослености у општини Пландиште.
Смањење стопе незапослености и повећање броја запослених лица кроз
програме самозапошљавања.
5 запослених лица годишње кроз програм самозапошљавања
1. Израда и усвајање Локалног Акционог плана за запошљавање
2. Апликација на конкурсе за самозапошљавање
3. Реализација програма самозапошљавања
Стопа незапослености на територији Општине је у периоду 2008.-2012. год.
перманентно изнад стопе на покрајинском и републичком нивоу и креће се у
распону од 16,66-20,63%, а максимум је забележен у 2012. год.. Тржишни
услови привређивања подразумевају интезивирање и других облика
запошљавања као што су привремено и повремено запошљавање,
самозапошљавање и томе слично. Због тога је ЛС донела програме за
упошљавање осетљивих категорија становништва, тј. теже упошљивих лица.
Један од програма је и програм самозапошљавања.

2014.
x

x

2015.
x

5.600.000
РСД




x

2016.

2017.

x

x

x

Износ и

извори

финансирања

Влада АПВ
Влада РС
ЛС

Пројекат је у току.
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x

2018.
x

x

2019.
x

x

2.800.000 РСД Екстерни извори
2.800.000 РСД ЛС

2020.
x

x

Пројекат - 07
Стратешки
циљ
Програм

4.1. Изградња недостајуће инфраструктуре

Циљеви

Изградња локалне инфраструктуре, економски развој Општине, привлачење
инвеститора; инфраструктурно опремање радне зоне, изградња водоводне
мреже

4.1.3. Инфраструктурно опремање радних зона
4.1.3.1. Изградња канализационе мреже отпадних вода Радне зоне „Запад“
Пројекат
Пландиште
Радна зона „Запад“ се налази на северозападу насељеног места Пландиште и
простире се на површини од око 7 ha. Локација је изузетно повољна за изградњу
Опис пројекта индустријских постројења. У циљу опремања радне зоне, израђена је целокупна
пројектно техничка документација. Следећи корак је реализација радова на
инфраструктурном опремању радне зоне.

Очекивани
резултати
Индикатори 
Пројектне
активности

Изграђена канализациона мрежа отпадних вода
km изграђене канализације
 Конкурисање за средства
 Потписивање уговора
 Јавна набавка
 Изградња
Инфраструктурним опремањем створиће се услови за улагање потенцијалних
инвеститора.

Полазне
претпоставке
Време трајања 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(почетакX
X
X
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
 13.620.600 РСД Влада РС, Влада АПВ
15.134.000 РСД извори
 1.513.400 РСД ЛС
Вредност
финансирања
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта




Влада РС
Влада АПВ

Израђена пројектно-техничка документација
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Пројекат - 08
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат

4.1. Изградња недостајуће инфраструктуре

4.1.3. Инфраструктурно опремање радних зона
4.1.3.3. Изградња водоводне мреже радне зоне „Запад“ насеља Пландиште
Радна зона „Запад“ се налази на северозападу насељеног места Пландиште и
простире се на површини од око 7 ha. Локација је изузетно повољна за изградњу
индустријских постројења. У циљу опремања радне зоне, израђена је целокупна
Опис пројекта пројектно техничка документација. На тај начин нсу створени услови за
отпочињање реализације. Следећи корак је реализација радова на
инфраструктурном опремању радне зоне.

Циљеви
Очекивани
резултати
Индикатори 
Пројектне
активности

Изградња локалне инфраструктуре, економски развој Општине, привлачење
инвеститора; инфраструктурно опремање радне зоне, изградња водоводне
мреже.
Изграђена водоводна мрежа радне зоне „Запад“.
km изграђеног водовода
 Конкурисање за средства
 Потписивање уговора
 Јавна набавка
 Изградња
Инфраструктурним опремањем створиће се услови за улагање потенцијалних
инвеститора.

Полазне
претпоставке
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Време трајања 2014
(почетакX
X
X
завршетак)
Процена
трошкова/
Износ и извори  6.750.000 РСД Влада РС, Влада АПВ
7.500.000 РСД
финансирања  750.000 РСД ЛС
Вредност
пројекта (РСД)
Партнери
Статус
пројекта




Влада РС
Влада АПВ

Израђена пројектно-техничка документација
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Пројекат - 09
Стратешки
циљ
Програм
Пројекат

2.3. Очување и промоција културно-историјског наслеђа

2.3.2. Развој институција културе
2.3.2.4. Стављање у функцију летњег биоскопа са баштом
Простор за летњи биоскоп постоји и потребно је његово уређење, што
подразумева нови слој бетона преко постојећег који је оштећен и постављање
платна за пројекције (монтажно, уочи пројекција).
Постојећа биоскопска опрема је дотрајала, па је КОЦ „Вук Караџић“ путем
Опис пројекта
пројекта аплицирао за потребна средства на Конкурс Покрајинског
секретаријата за културу и информисање. Средства су одобрена у фебруару
2014. године, па ће редовном процедуром опрема бити набављена чим
одобрена средства буду пребачена на рачун КОЦ –а.
Већи број биоскопских представа током године, боља посећеност биоскопа
Циљеви
Очекивани
Враћање младих у биоскопе, пружање здраве алтернативе за забаву и
окупљање младих, подизање визуелне уметности на виши нивo.
резултати
 m2 избетониране површине
 Број и врста набављене опреме (пројектор, појачало, звучници)
Индикатори
 Број пројекција током године
 Бетонирање подлоге
Пројектне
 Спровођење тендерске процедуре за набавку пројектора, појачала и
активности
звучника
За малобројне биоскопске представе у последње две године је владало велико
Полазне
интересовање, што даје наду да ће биоскоп поново постати омиљено место за
претпоставке излазак младих.

Време трајања 2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
(почетакx
x
x
x
завршетак)
Процена
Износ и
трошкова/
 350.000 РСД Влада АПВ
550.000 РСД извори
Вредност
 200.000 РСД ЛС
финансирања
пројекта (РСД)
 Влада АПВ
 КОЦ Пландиште
Партнери
 НВО сектор
 ЛС
Средства из екстерних извора су одобрена, а потписивањем решења о
Статус
преносу средстава, отпочеће радње из редовне процедуре за набавку
пројекта
потребне опреме.
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Пројекат - 10
Стратешки
циљ
Програм

4.1 Изградња недостајуће инфраструктуре

4.1.4 Уређење саобраћајница
4.1.4.10 Појачано одржавање коловоза локалног пута
Б. СоколацПројекат
Марковићево
Постојећа коловозна конструкција, дуж целе трасе, је у изузетно лошем стању,
са израженим подужним и попречним пукотинама.Ове пукотине су настале на
подужним спојницама раније изведеног бетонског коловоза ширине 3м.Због
нерешеног одводњавања воде са коловоза, те лошег одржавања банкина,
дошло је до пропадања ивица коловоза те до појава мрежастих пукотина на
коловозу што указује и на лошу подлогу коловоза у проширењу. Након
Опис пројекта реализације пројекта овај део општине Пландишта добиће модерну
саобраћајницу која ће повезивати наведена места и омогућити безбеднији
саобраћај, развој привреде, с обзиром да се на овом делу претежно одвија
саобраћај пољопривредне механизације, као и унапређење стандарда и
квалитета живота становника општине

Циљеви
Очекивани
резултати
Индикатори
Пројектне
активности

Унапређење стандарда и квалитета живота грађана, јачање капацитета за
реализацију локалних и регионалних инфраструктурних пројеката,
унапређење привредног развоја.
Изградња савремене саобраћајнице која ће повезивати наведена места
општине Пландиште, која ће олакшати саобраћај превасходно пољопривредне
механизације и аутомобила
km изграђеног пута
 геодетско снимање терена
 геомеханички радови
 спровођење јавне набавке
 извођење радова

Полазне
претпоставке
2015
2016
2017
Време трајања 2014
(почетакX
X
X X
X
X
завршетак)
Процена
151.375.745 Износ и

трошкова/
РСД
извори
Вредност
финансирања
пројекта (РСД)
Влада РС, Покрајинска Влада
Партнери
Статус
Делимично реализован
пројекта

177

2018

X

2019

2020

X

136.237.745 РСД екстерни извори, и
 15.138.000 РСД ЛС

Анекс 4: Профил локалне заједнице
Општина

П Л А Н Д И Ш Т Е
Општина Пландиште се налази у АП Војводини и једна је од 8 општина јужнобанатског округа. Општину чини 14
2
насељених места распоређених на површини од 383 km . Општина Пландиште се граничи са општинама Вршац,
Алибунар и Сечањ, док једним делом на истоку граница Oпштине представља и државну границу са Румунијом.
Подручје општине Пландиште је у потпуности део типичне банатске равнице, са разликама између апсолутних
висина које износе око 15 m. Једне од најзначајнијих вредности у Општини свакако да су: мултикултуралност,
незагађена животна средина и културно-историјски споменици.
Адреса општине: Војводе Путника 38, 26360 Пландиште
Телефон: 013/861-033
Електронска пошта: office@plandiste-opstina.rs
Веб адреса: www.plandiste-opstina.rs

Популација
(попис из 2011. год.):

Буџет Општине
(у РСД):

Инфраструктура:

Значајнији пројекти:

Братске
општине/градови:

Национални састав

Насељена места

11.365

Срби 51,76%; Мађари 11,29%;
Македонци 9,19%; Румуни 6,92%;
Словаци 5,43%; Роми 2,48% и
остали 12,93%

Пландиште, Хајдучица, Велика Греда,
Стари Лец, Маргита, Jерменовци, Велики
Гај, Mилетићево, Барице, Банатски
Соколац, Kупиник, Дужине,
Mарковићево и Лаудановац

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

268.866.000,00

222.156.000,00

251.240.000,00

370.090.000,00

445.648.500,00

Територија

Величина Општине:

Стратешка
документа:

Број становника

383 km

Пољопривредна површина

2

2

89,9% (344,32 km )

1.
2.
3.
4.

Стратегија развоја општине Пландиште 2008-2013
Локални акциони планови запошљавања општине Пландиште за 2011., 2013. и 2014. г.
Локални акциони план за младе 2010-2014.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Пландиште
2009-2013
5. Стратегија социјалне заштите општине Пландиште (из 2007. год.)
6. Зелена агенда општине Пландиште (из 2009. год.)
7. План управљања отпадом општине Пландиште за период 2010-2020. године

Укупна дужина путева у Општини износи 162,8 km, од чега су држ путеви I реда 33,6 km, државни
путеви II реда 11,2 km и општински путеви су у дужини од 118 km.
Од укупног броја домаћинстава њих 77% је прикључено на водоводну мрежу, 8% на канализациону,
95% на гасоводну мрежу, а може се рећи да је око 100% домаћинстава прикључено на електричну
мрежу.
Дужина каналске мреже за одвођење сувишних вода износи 990 km, док дужна одбрамбених
насипа износи око 116 km.
Финансирани од стране Републике Србије (период 2008-данас)
Број пројеката
Укупна вредност (РСД)
Период
15
80.000.000+29.325Е
2008-2014
Финансирани од стране АП Војводине (период 2008-данас)
Број пројеката
Укупна вредност (РСД)
Период
15
70.000.000,00+86.490Е
2008-2014
Финансирани из ЕУ фондова (период 2008-данас)
Број пројеката
Укупна вредност (РСД)
Период
7
1.314.546Е
2008-2014



Општина Дета (Румунија),
Општина Росоман (Македонија).
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Израда ове Стратегије финансијски је потпомогнута од стране
Владе аутономне покрајине Војводине
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