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Уводна реч председника општине 

 

 

 

Доналд  Ешон, епидемиолог из Велике Британије  написао је да је јавно здравље 

„наука и уметност превенције болести, продужавање живота и унапређење кроз 

организоване напоре друштва“ а професор Чарлс Едвард Винслов  јавно здравље је 

дефинисао као „науку и уметност превенирања болести, продужења живота, унапређења 

физичког здравља и ефикасности кроз организоване напоре заједнице за санацију околине, 

контролу инфекција у заједници, едукација индивидуа о принципима личне хигијене, 

организовање здравствене службе  за рану дијагнозу и превентивну терапију болести и 

развој социјалних механизама  који ће обезбедити да свака индивидуа у заједници има 

стандард живота који  ће јој омогућити да очува здравље“.   

Полазећи од  тог као и од обавезе  утврђене Законом о јавном здрављу кренуло се са 

израдом Плана јавног здравља oпштине Пландиште која представља подршку испуњавању 

друштвене бриге за здравље, обезбеђивању услова у којима људи могу да буду здрави и 

чини основу за доношења одлука о акцијама за унапређење здравља и квалитета живота 

становништва општине. Приликом израде пошло се од  више принципа као што су 

једнакост у здрављу, солидарност са рањивим популационим групама, правичност у 

пружању услуга, једнаких  услуга за једнаке потребе, од развоја којим се гарантује да 

тренутна употреба ресурса не угрожава здравље будућих генерација, комбинација циљева  

у односу на доступне ресурсе, постизање максималних резултата уз минимална улагања, 

равноправно учествовање  свих чланова групе или заједнице ... 

План  идентификује проблеме, појашњава циљеве, дефинише основне активности и 

одговорности свих релевантних партнера у области јавног здравља, односно Плана је 

оквир у коме ће сви сектори и читаво друштво  улагати у оно што је највредније а то је 

здравље јер „здравље није све, али без здравља све је ништа“.  

У Пландишту,    2018.  године       

         Председник општине                                                             

                                            Јован Репац, мастер економиста 
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Савет за здравље 

 

1. Ана Марија Пинтер, одборница у Скупштини општине Пландиште, 

 

2. Горан Доневски, заменик председника Општине Пландиште, 

 

3. Наташа Боројевић, задужена за заштиту животне средине у Општинској управи 

Пландиште, 

 

4. Бисерка Шкорић,  представница  Дома здравља ,,1. октобар” Пландиште,  

 

5. др Александра Перовић, специјалиста социјалне медицине, стручно лице испред 

Завода за јавно здравље Панчево, 

 

6. Валентина Ангелов-Лукенић из Пландишта,  представница Републичког фонда за 

здравствено осигурање, Филијале за Јужнобанатски округ, Испоставе здравственог 

осигурања Пландиште, 

 

7. Вера Миланов,  представница Друштва за борбу против шећерне болести – 

удружења из реда пацијената.  
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Радна група за израду Плана јавног здравља за општину Пландиште 

 

Координатор тима: 

Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе 

 

Чланови тима: 

 

 

1. др Александра  Перовић, представница Завода за јавно здравље Панчево, 

 

2. Ана Грабеж, представница Дома здравља «1. октобар» Пландиште,  

 

3. Валентина Ангелов Лукенић, чланица Савета за здравље, 

 

4. Милица Клипа, представница Центра за социјални рад општине Пландиште, 

 

5. Олга Димитровски, представница општине Пландиште, 

 

6. Светлана Тадић, представница општине Пландиште, 

 

7. Наташа Боројевић, представница општине Пландиште и 

 

8. Софија Трбојевић, представница општине Пландиште. 
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Методологија рада 

 

 План  јавног здравља општине Пландиште 2018-2025 проистекао је из више 

различитих фаза које, заједно, чине процес стратешког планирања.  

Свака фаза  чинила је основу за обављање наредне.  

Процес израде плана састоји се од пет фаза: 

Прва фаза: Припремна фаза 

Друга фаза:Анализа и оцена стања 

Трећа фаза: Стратешки оквир 

Четврт фаза:Акциони план и програмирање 

Пета фаза: Мониторинг и евалуација (праћење и вредновање) 

Припремна фаза 

У припремној фази обезбеђена је политичка подршка, утврђене су заинтересоване 

стране, успостављена је организациона структура и информисана јавност о планираним 

активностима. 

Анализа и оцена стања 

У другој фази, која има 4 подфазе, анализиране су заинтересоване стране: 

-у првој подфази анализиране су ставови, потребе, жеље и намере крајњих корисника и 

кључних партнера; 

-у другој подфази анализирано је стање помоћу SWOT анализе: спроведена је анализа 

сопствених снага и слабости, као и спољашњих прилика и претњи које су могле да утичу 

на остварење циља; 

-у трећој подфази анализирано је  окружење  у шест кључних области: политичком, 

економском, социјалном, технолошком, законском и  еколошком; 

-у четвртој подфази анализирани су проблеми, у раду су коришћењи  метода анкете и 

фокус групе ради истраживања јавног мњења. 
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Стратешки оквир 

У оквиру ове фазе, након ситуационе анализе и препознатих проблема,  постављени 

су приоритети, дефинисана је визија и мисија и постављени су општи и специфичнио 

циљеви. 

Акциони план и програмирање  

Акцини планови су израђени за период од седам година и садрже следеће елементе: 

-опште и посебне циљеве; 

-мере/активности које ће бити предузете;  

-институције одговорне за спровођење активности; 

-рок за завршетак сваке од активности; 

-потребна средства за спровођење тих активности и анализа њихових ефеката на  

 буџет; 

-индикаторе (показатеље) учинка на нивоу мера јавних политика и на нивоу активности. 

Мониторинг и евалуација (праћење и вредновање) 

  Мониторинг се одвија континуирано током реализације плана и има за циљ 

контролу и подршку спровођења, као и неке измене када је то потребно.  

Тело које ће пратити спровођење овог плана најмање једном годишње подносиће 

извештај Скупштини општине, а по потреби и чешће.  

Евалуација се спроводи након завршетка спровођења плана. Евалуацијом ће се 

утврдити до које мере су постигнути циљеви и сагледаће се оправданост  предузетих 

активности. 

Ови извештаји ће бити завршни корак планирања јавног здравља на нивоу општине 

и основ за нови пројектни циклус. 
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Визија 

 

Здравији људи, праведност у пружању услуга за једнаке потребе. Одрживост. 

 

 

Мисија 

 

Мисија јавног здравља у општини Пландиште је унапређење квалитета живота свих 

грађана и грађанки општине стварањем услова за очување у унапређење здравља 

становништва  путем свеобухватних активности заснованих на партнерству јавног и 

цивилног сектора као пружаоца услуга уз ангажовање свих расположивих општинских 

ресурса и међусобну сарадњу корисника и пружаоца услуга, као и уз активно учешће 

корисника услуга. 

Мисија општине Пландиште ће се реализовати уз партнерски рад Савета за здравље 

и локалних ресорних институција, кроз сарадњу са регионалним, покрајинским и 

републичким институцијама и на међуопштинском нивоу.  
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Принципи вредности 

 

Плана јавног здравља  општине Пландиште, у току свог рада и креирању мера за 

унапређења здравља популације, користи принципе на којима је рађена Стратегија јавног 

здравља „Здрави људи, здравље у свим политикама 2018 - 2025,  који  произлазе из 

вредносног система чији су основ Устав Републике Србије,  Закон о локалној самоуправи и 

Закон о јавном здрављу и „Здравље 2020“ коју су потписале 53 земље чланице Регионалне 

канцеларије за Европу СЗО и  Циљевима одрживог развоја Уједињених нација. 

Принципи Плана јавног здравља су:  

Једнакост и солидарност - једнакост у здрављу, солидарност са рањивим популационим 

групама, правичност у пружању услуга и једнаке услуге за једнаке потребе; 

Одрживост - развој којим се гарантује да тренутна употреба ресурса не угрожава  здравље 

будућих генерација; 

Ефикасност - расподела ресурса између различитих програма или интервенција да би се 

постигла комбинација циљева који су друштвено највише пожељни у односу на доступне 

ресурсе, постизање максималних резултата уз минимална улагања, достизање циљева уз 

економску исплативост и оптимална употреба ресурса у пружању или формирању једне 

здравствене интервенције без губитака ресурса; 

Учествовање - равноправно учествовање свих чланова групе или заједнице у одлучивању 

и активностима и учествовање грађана у процесима одлучивања и активностима у свим 

подручјима друштвеног живота; 

 Поштовање људских права - обезбеђује се да сви имају иста права без обзира на пол, 

расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну 

оријентацију, социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет.  
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ДЕО ПРВИ 
 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФИЛ/СЛИКА ЗДРАВЉА 
 

1. Подаци о територији општине 

 

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. 

Општина се налази у умерено - континенталном 

климатском појасу. Средња годишња 

температура од 11,50 С је највиша у Војводини. 

Годишње амплитуде средње месечних 

температура од 21,10 С су најмање у Војводини. 

Са 1,50 С зиме су најтоплије у Војводини. 

Најветровитији део Војводине, са малим бројем дана тишине. Кошава, као доминантан 

ветар, има у општини Пландиште највећу учесталост, јавља се просечно 73 дана годишње.  

Подручје општине је са најмањом релативном влажношћу у Војводини (средња 

годишња релативна влажност је 71%), облачност је већа од просека за Војводину (средња 

годишња облачност је 57%, за време вегетационог перода је 49%). Сума осунчавања је 

најнижа у Војводини (просечно годишње 1988 часова) и са највећом количином падавина 

(просечно годишње 657 mm/m2), у просеку у току зимског периода сваких 5 дана долази 

по један са снегом, који се у просеку задржава 29 дана годишње. 

Пландиште је лоцирано на контакту Иланџанске депресије и језерско-лесне терасе. 

Североисточни и средишњи део насеља је изграђен на вишој надморској висини од 80 

метара, а 500 и 1500 m северно и западно од насеља срећемо терене који имају од 1–4 

метра ниже апсолутне висине. 

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. 

У насељу Пландиште постоји изграђен водоторањ за снабдевање насеља водом 

капацитета 350 m3, а у самој Општини има и 18 бунара различитих капацитета. 
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Подручје Општине у односу на важније комуникације има релативно повољан 

положај. Кроз Општину пролази железничка пруга на линији Зрењанин – Пландиште – 

Вршац - Бела Црква и државни пут првог реда, на релацији Зрењанин – Сечањ –

Пландиште - Вршац.  

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: 122 km 

 Београд: 85 km 

 Вршац: 21 km 

 Темишвар (Румунија): 95 km 

   

 

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

      Становништво 

(30.06.2012.) 
Пољопривредна 

површина
 

(%) 

Регистрованих 

Месних 

заједница 

 
 

 

заједница 

Територијална 

јединица 

 

Површина 

kм
2 

Број 

насеља 

насеља 

КО 

опш

тина 

 на 

1km
2
 

    укупно 
  

 
Општина 

Пландиште 
ПландиштеПланди

ште 

 

383 

 
89,99 

 

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:Републички завод за статистику 

 У општини Пландиште основна делатност је пољопривреда. Удео пољопривредних 

површина у односу на округ је 9,02% и 1,77% на  АПВ. Исказано у процентима у односу 

на округ износи 89,5% и 82,4% у односу на АПВ.  Општина је разуђена и број становника 

на km
2
 износи свега 29. 
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2. Витални и демографски показатељи 

 2.1.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. 

Општина Пландиште обухвата површину од 383 км2 у 14 насеља, односно 29 

становника на км2, што је знатно ниже од републичког просека. 

 

  Табела 2: Кретање броја становника од 1948-2011 године 

 

    Табела 3. Тенденција у промени броја становника 1948/2011 

 
    Извор:Републички завод за статистику 

  

Анализа кретања укупног броја становника општине Пландиште, за период од 1948-

2011. године,  указује  на  тренд  пада  укупног  броја  становника,  по  просечној годишњој  

стопи  од  -0,7%,  тј.  популациона величина перманентно опада  од  пописа 1961. год. 

Поред  Пландишта  (3.825),  преко  хиљаду становника  имају  Хајдучица (1.150) и 

Велика Греда (1.158). Насеља са најмањим бројем становника, сем засеока Лаудоновац  

(21)  су   Дужине  (147),  Марковићево  (160),  Купиник  (238)  и  Банатски Соколац (272).  
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У процентима највеће смањење становника има Дужине са 32,88%, Купиник са 

31,81% и Велики Гај са 29,11%. Јерменовци имају најмање смањење становника 12,39, па 

Пландиште са 10,44. 
 

      Табела 4. Старосна  и полна структура становништва1 

Просечна старост грађана у општини Пландиште је 46 година. 

Активног становништва (у које спадају лица стара 15 и више година која обављају 

занимање,  незапослена  лица  која  траже  посао  и  лица  која  су  привремено  прекинула 

занимање) у Општини има око 65%. 

Од 7234 становника општине Пландиште која припадају старосној групи од 15 до 

64 година старости (DevInfo Србија), односно категорији радно способног становништва, 

активно је 3766 људи, односно стопа искоришћености радно-способног контигента је око 

52%. 

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). 

Према подацима Центра за социјални рад Пландиште, број особа са инвалидитетом 

је 139. Према старосној структури: 14 (млади 18-25 година), 35 (одрасли 26-64 године), 39 

(старији 65-79 година), 51 (старији 80 и више година), што укупно чини 1,34% особа са 

инвалидитетом. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 РЗС, Профил општине Пландиште, мај 2017. 
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Табела 5:Структура становништва према етничкој и националној припадности попис  

2002/2011 

 

НАЦИОНАЛНО 

СТ 

Попис 2002 Попис 2011 

 

Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

 

Број 

 

Број 

Срби 7540 56,4 5.868 51,76 

Црногорци 20 0,1 12 0,11 

Југословени 300 2,2 16 0,14 

Албанци 9 0,1 5 0,04 

Бошњаци 1 0,007 / / 

Бугари 23 0,2 16 0,14 

Буњевци 10 0,1 8 0,07 

Власи / / / / 

Горанци / / / / 

Мађари 1619 12,1 1.280 11,29 

Македонци 1297 9,7 1.042 9,19 

Муслимани 14 0,1 7 0,06 

Немци 32 0,2 26 0,23 

     Роми 269 2 281 2,48 

Румуни 965 7,2 784 6,92 

Руси 2 0,01 / / 

Русини 7 0,05 / / 

Словаци 725 5,4 616 5,43 

Словенци 62 0,5 29 0,26 

Украјинци 1 0,007 5 0,04 

Хрвати 69 0,5 34 0,30 

Чеси 1 0,007 / / 

Остали 46 0,3 25 0,22 

Неопредељени 241 1,8 1.027 9,06 

     Регионална 

припадност 

 

7 

 

0,05 

 

83 

 

0,73 

Непознато 117 0,9 172 1,52 

Укупно 13377 100 11336 100 

Извор:Републички завод за статистику 
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Од укупног броја становника Општине Срби чине 51,76%, Мађари 11,29%, 

Македонци 9,19%, Румуни 6,92%, Словаци 5,43%, Роми 2,48%. 

 
 

Графикон 1. Домаћинства према броју чланова у 2011. години 

                          Породице са децом према броју деце, 2011. године 

 

Из графикона се може  видети да је најмањи број чланова домаћинства шест и 

више, док је број чланова домаћиства са два и три члана једнак. Највећи број породица има 

једно дете, што чини 52,68%, док је број породица са два детета 38,95%. Породица са три 

детета има 6,16%, а са четири 1,54%. Породице које имају петоро или више деце има свега 

0,67%. 
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Табела 6.  Домаћинства према броју чланова по насељима 

 
Извор: Дом здравља  Пландиште 

 

Укупан број домаћинстава на територији општине је 3989, док се просечан број 

чланова домаћинства по насељеним местима креће се 2,33 % до 2,87%. 

Табела 7. Унутрашње миграције становништва у 2016. години    

Регион      

Област 

Град – општина 

Досељени Одсељени 

Мигра-

циони 

салдо укупно 

из 

друге 

области 

из другог 

града/општин

е у оквиру 

исте области 

из другог 

насеља у 

оквиру истог 

града/општин

е 

укупно 
у другу 

област 

у други 

град/општин

у у оквиру 

исте области 

у друго 

насеље у 

оквиру истог 

града/општин

е 

Јужнобанатска 

област 3377 1463 889 1025 3909 1995 889 1025 -532 

Панчево 1441 696 252 493 1590 890 207 493 -149 

Алибунар 303 97 129 77 331 124 130 77 -28 

Бела Црква 224 70 103 51 231 118 62 51 -7 

Вршац 518 183 167 168 660 290 202 168 -142 

Ковачица 225 96 61 68 265 123 74 68 -40 

Ковин 366 175 75 116 482 256 110 116 -116 

Опово 146 102 30 14 154 104 36 14 -8 

Пландиште 154 44 72 38 196 90 68 38 -42 
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 У 2016. години у општини Пландиште број досељених лица је 154, од којих су и миграције 

на територији општине, чији број је 38. Број одсељених лица је 196, што даје негативан 

миграциони салдо -42 становника.  
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3.  Здравствени показатељи 

 

3.1. Индикатори доступности здравствене заштите 

3.1.1. Обухват лекарима  

 

Дом здравља ,,1.октобар'' Пландиште обезбеђује здравствену заштиту  

становништву, са укупно 62 радника, од чега је 55 уговорених радника. 

Уговорени кадар у Одсеку за здравствену заштиту предшколске деце сачињавају  

један доктор медицине  на специјализацији из педијатрије и једна медицинска сестра-

техничар. Један тим здравствених радника обезбеђивао је здравствену заштиту за 446 деце 

предшколског узраста. 

Уговорени кадар у Одсеку за здравствену заштиту школске деце сачињавају  један 

доктор медицин (специјалиста педијатрије) и једна медицинска сестра-техничар. Овај 

кадар обезбеђивао је здравствену заштиту за 990 деце школског узраста. 

Здравствену заштиту жена спроводи 1 доктор медицине на специјализацији из 

гинекологије и акушерства и 1 акушерска  сестра-техничар. До повратка лекара са 

специјализације ангажован је консултант, имајући у виду да установа није добила 

одобрење за пријем новог специјалисте (12 часова недељно). Један тим здравствених 

радника обезбеђивао је здравствену заштиту за 4450 жена од 15 и више година. 

Уговорени број радника у Одсеку опште медицине сачињавају 9 доктора медицине 

(од којих је један специјалиста, док су 3 доктора медицине на специјализацији) и 11 

медицинских сестара-техничара. Наведени број доктора медицине и медицинских сестар-

техничара обавља и послове кућног лечења, послове хитне медицинске помоћи. Један тим 

здравствених радника је обезбеђивао здравствену заштиту за 927 становника. 

Одсек интерне медицине-због одласка интернисте из установе ова служба  више 

нема лекара специјалисту  у радном односу. 

Уговорени кадар у стоматолошкој здравственој заштити сачињавају 2 доктора 

стоматологије и две стоматолошке сестре. Наведени број доктора стоматологије и 

стоматолошких сестара обавља стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслог 

становништва. Један тим здравствених радника је обезбеђивао здравствену заштиту за 

4888 становника.    

3.1.2  Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом 

заштитом 

 

У служби за здравствену заштиту жена у овој станови регистровано је у току 2016. 

године 56 посета у току првог триместра трудноће, што  представља обухват од 97% у 

односу на укупан број трудница. 
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Неке од трудница  воде трудноћу у другим установама (друштвеним или 

приватним, па стога нису  регистроване у Дому здравља у Пландишту. 

 

Табела 8: Удаљеност централног објекта Дома здравља до амбуланти 

 Релација Удаљеност у км. Време вожње у једном смеру 

Пландиште - Маргита 7 км. 7 мин. 

Пландиште - Соколац 7 км. 7 мин. 

Пландиште - Барице 7 км. 7 мин. 

Пландиште - Јерменовци 10 км. 10 мин. 

Пландиште - Велики Гај 10 км. 10 мин. 

Пландиште - Купиник 10 км. 10 мин. 

Пландиште - Милетићево 12 км. 15 мин. 

Пландиште - Марковићево 14 км. 18 мин. 

Пландиште - Велика Греда 10 км. 10 мин. 

Пландиште - Хајдучица 19 км. 20 мин. 

Пландиште - Стари Лец 24 км. 25 мин. 

Пландиште - Дужине 26 км. 28 мин. 

Пландиште - Лаудоновац 25 км. 30 мин. 

  Извор:Дом здравља «1 Октобар Пландиште» 

 Из табеле се може видети удаљеност исказана у километрима као и време потребно 

хитној медицинској служби да стигне до пацијента.
  

3.2. Индикатори ефикасности 

3.2.1.Просечан број посета по изабраном лекару 

 

     Полазну основу за дефинисање врсте, садржаја  и обима здравствених услуга у 

области здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања  су одабрани циљеви у 

здравственој заштити корисника на дефинисаном подручју (регистрованих корисника код 
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изабраног лекара), дефинисана популација односно осигурана лица и становништво у 

нашој општини и капацитети здравствене делатности,  а у складу са: 

-Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурањаи о партиципацији за 2016. годину (Службени гласник. РС 

бр.12\16).  

  - Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Службени гласник РС 

бр. 43/06, 102/09, 50/10, 79/11, 10/12, 119/12 и 22/13). 

    - Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу 

здравствене заштите (Службени гласни РС бр. 17/13 и 32/15) 

 

Кадровска обезбеђеност 

 У служби за здравствену заштиту предшколске деце један тим здравствених 

радника (један лекар и једна медицинска сестра-техничар) обезбеђивао је здравствену 

заштиту за 443 деце предшколског узраста, а нормативи предвиђају 850 деце овог узраста. 

У служби за здравствену заштиту школске деце  један тим здравствених радника 

(један лекар и једна медицинска сестра-техничар) обезбеђивао је здравствену заштиту за 

1093 деце школског узраста, а нормативи предвиђају 1500 деце овог узраста. 

У служби за здравствену заштиту жена један тим (један гинеколог и једна 

акушерска сестра) обезбеђивао је здравствену заштиту за 4469 жена док норматив 

предвиђа 6500 жена. 

У служби за здравствену заштиту одраслих један тим здравствених радника (један 

лекар и једна медицинска сестра-техничар) обезбеђивао је здравствену заштиту за 915 

одраслих становника, а норматив предвиђа један тим на 1400 одраслих становнка. 

     Поматрано у целини План рада за период јануар-децембар 2016. године у области 

здравствене заштите одраслих становника је остварен успешно, међутим превентивне 

посете су испод нивоа планираног обима (реалиyација 37%).                         

 До неуспешне реализације Плана рада превентивних активности је дошло услед 

преоптерећености лекара куративним посетама. Наиме, у  установи не постоји посебна 

служба кућног лечења, служба хитне медицинске помоћи  као ни центар за превентивне 

здравствене услуге, те су ординирајући лекари у обавези да обављају и превентивне 

прегледе  у склопу редовног радног времена које се обавља у три смене. 
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3.2.2. Здравствени трошкови и финансирање 

 

На основу података која су добијена од стране Дома Здравља „1.Октобар“, 

Пландиште, Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду од 2012. до 2017. 

године доделио следећа средства: 

Година 
Износ средстава у 

динарима 

2012. 116.606.402,36 

2013. 110.449.662,71 

2014. 112.126.796,91 

2015. 98.666.568,46 

2016. 93.119.206,44 

До септембра 2017. 53.892.908,24 

 

Из приложене табеле може се закључити да се сваке године издваја мањи износ 

средстава од стране РФЗО-а за Дом здравља у Пландишту. 

Највећи део средстава је утрошен на личне дохотке у примарној здравственој 

заштити, затим за лекове на рецепт, енергенте у примарној здравственој заштити и 

стоматолошке услуге на примарном нивоу. 

Буџетом општине Пландиште издвајају се средства за функционисање Дома 

здравља. У доњој табели приказани су износи средстава у периоду од 2012. до 2017. 

године. 

Година 
Износ средстава у 

динарима 

2012 1.500.000,00 

2013 2.650.000,00 

2014 4.400.000,00 

2015 3.500.000,00 

2016 3.820.000,00 

2017 71.857.210,00 
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Из приложене табеле се може закључити да су у 2015. и 2016. години смањена 

средства из разлога што су укинуте специјализоване услуге и смањене услуге по уговору. 

У 2017. години износ средстава је знатно повећан због неликвидности апотеке Дома 

здравља, и сходно томе највећи износ средстава издвојен је управо за новчане казне и 

пенале по решењу судова. 

 3.3. Индикатори квалитета 

 

3.3.1. Удео превентивних прегледа 

 

У служби опште медицине, удео превентивних прегледа (1459) у укупном броју 

прегледа и посета код изабраног лекара (57675) износи  2,5 %.  

У служби за здравствену заштиту деце и омладине, удео превентивних прегледа 

(1967) у укупном броју прегледа и посета код изабраног лекара (10680) износи  18,4 %.  

У служби за здравствену заштиту жена, удео превентивних прегледа (1633) у 

укупном броју прегледа и посета код изабраног лекара (3025) износи  54 %.  

 

3.3.2. Скрининг карцинома колона (дебелг црева) 

 

Обзиром да Дом здравља Пландиште није укључен у организован скрининг 

карцинома дебелог црева, у оквиру службе опште медицине изабрани лекари су обављали  

превентивне прегледе пацијентима који су под ризиком обољевања од ове болести и 

упућивали их на хемокулт тест.  

Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на 

крвављење у столици (хемокулт тест) у 2016. износи  2,6 %. Проценат је израчунат на 

основу броја регистрованих корисника старијих од 50 година којима је у претходној 

години урађен тест на крвављење у столици (71) у односу на укупан број регистрованих 

корисника старијих од 50 година (4376). 

3.3.3 Скрининг дијабетеса 

 

Организован скрининг за дијабетес се не ради, али у оквиру службе опште 

медицине и педијатрије се обављају превентивни прегледи пацијената који су под ризиком 

оболевања од ове болести (наследно оптерећење, гојазност, друге болести које могу 

довести до дијабетеса). 

Проценат оболелих од шећерне болести  који су упућени на преглед очног дна, 

износи 95 %, док је проценат оболелих од шећерне болести код којих је бар једном 

одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц)  95,62 %. 

Проценти су израчунати на основу броја регистрованих корисника оболелих од 

шећерне болести који су у претходној години  упућени на преглед очног дна (892), као и на 

основу броја регистрованих корисника оболелих од шећерне болести код којих је у 
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претходној години бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина  HbA1c 

(897), у односу на укупан број регистрованих корисника оболелих од шећерне болести 

(938). 

3.3.4. Број откривене деца са сметњама у развоју 

 

У служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце регистровано је 13 

деце узраста од 2-18 г., са сметњама у развоју. 

Центар за социјални рад води евиденцију деце са сметњама у развоју, као и 

евиденцију деце са инвалидитетом, којих укупно има 30. Од овог броја 12. деце прима туђу 

негу и помоћ. Остала деца су са проблемима који су уочени у школи те у оквиру 

Интерресорне комисије раде по индивидуалном образовном плану. Проблеми код деце се 

одражавају у највећој мери у облику менталног дефицита.  

Не постоји никаква врста подршке овој деци везано за дневни боравак или 

специјалисте за говор (логопед). Уочава се да и код деце са нормалним развојем постоји 

проблем у изговору који се примећује у вртићу и припремном предшколском одељењу. 

Број деце са проблемима у развоју је већи од приказаног. У општини Пландиште 

има деце у хранитељским породицама која нису наши становници али захтевају пуну 

помоћ и подршку, обзиром да на нашој територији имају боравиште. 

 

3.4. Индикатори здравственог стања 

 

Графикон 3. Стопа смртности и стопа неонаталне смртности2 

 

Из графикона се види да се стопа смртности одојчади смањује, примећује се да је 

број смртности деце млађе од 7 година у 2014. години била знатно изражена. Стопа 

неонаталне смртности у односу на 2012. годину је у паду. 

                                                      
2
 
2
 РЗС, Профил општине Пландиште, мај 2017. 
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Табела 9: Природни прираштај у 2015. години3  

     Регион 

         Област 

         Град – општина  

Живорођени Умрли 
Природни 

прираштај 
Умрла одојчад Просе-

чна 

старост 

мајке 

при 

рођењу 

првог 

детета 

Стопа 

укупног 

фертилитета 

број 

на  

1000 

станов-

ника 

број 

на  

1000 

станов-

ника 

број 

на  

1000 

стан

ов-

ника 

број 

на  

1000 

живо- 

рође- 

них 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 65657 9,3 103678 14,6 -38021 -5,3 346 5,3 28,2 1,5 

Јужнобанатска област 2449 8,6 4317 15,1 -1868 -6,5 24 9,8 26,9 1,4 

Панчево 1111 9,1 1681 13,8 -570 -4,7 11 9,9 28,0 1,4 

Алибунар 155 8,1 328 17,1 -173 -9,0 1 6,5 26,1 1,5 

Бела Црква 122 7,3 281 16,9 -159 -9,6 1 8,2 26,9 1,3 

Вршац 431 8,5 763 15,1 -332 -6,6 6 13,9 27,3 1,4 

Ковачица 196 8,0 395 16,2 -199 -8,2 - - 25,2 1,4 

Ковин 279 8,6 514 15,8 -235 -7,2 5 17,9 24,9 1,5 

Опово 86 8,6 152 15,1 -66 -6,5 - - 24,2 1,5 

Пландиште 69 6,4 203 18,9 -134 -12,5 - - 26,8 1,3 

Извор: Републички завод за статистику 

Из табеле 9. се закључује да је стопа природног прираштаја у општини Пландиште 

негативна и износи -134, односно на 1000 становника 12,5%. Број живорођених у 2015. 

години износи 67, исказано у процентима је 6,4%. Број умрлих лица у 2015. години је 203 

становника, што је 18,9%. Стопа укупног фертилитета износи 1,3%. 

                                                      
3
 
3
 РЗС, Профил општине Пландиште, мај 2017. 
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Табела 10:  Умрли према узроку смрти у 2015. години4 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 

Од укупног броја умрлих у 2015. години (203), највећи број смртности су болести 

система крвотока (128), затим тумори (40), болести жлезда са унутрашњим лучењем 

исхране и метаболизма (8), болести нервног система и чула (4), душевни поремећаји и 

поремећаји понашања (2), болести крви крвотворних органа и поремећаји имунитета (1). 

 

                                                      
4
 
4
 РЗС, Профил општине Пландиште, мај 2017. 
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  Компаративна анализа  здравственог стања становништва  Пландишта у периоду  

2009-2016. године Завода за јавно здравље Панчево издвојила је водеће узроке обољевања 

и умирања становништва. 

Графикон 4: Најчешће болести одраслог становништва у  2016. г. 

 

Извор:Завод за јавно здравље Панчево 

 

 Здравствено стање одраслог становништва у општини Пландиште карактеришу 

болести система крвотока, а стопа морбидитета се у 2016. години повећала у односу на 

2009. годину. Највишу стопу у оквиру ове групе има повишен крвни притисак непознатог 

узрока, обољење чију је стопу могуће снизити одговарајућим мерама превенције. 

Посматрано уназад осам година, стопа обољевања код ове болести расте.  

На високом другом месту су болести система за дисање, потом следе симптоми, 

знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази, а на четвртом месту најчешћих 

група болести су болести мишићно-коштаног система, које су чест узрок одсуствовања са 

посла. Болести мокраћно-полног система налазе се на петом месту у морбидитету 

одраслих становника у општини Пландиште. 
У периоду од 2009-2016. године у паду је стопа обољевања код болести система за 

дисање и код болести мишићно-коштаног система и везивног ткива. Стопа обољевања је у 

порасту код болести система крвотока, симптома, знакова и патолошких клиничких и 

лабоаторијских налаза, као и код болести мокраћно полног система. 

 

 

 

 



ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

29 

 

 

Графикон 5: Најчешће болести деце предшколског узраста у 2016. г. 

 

 
 Извор:Завод за јавно здравље Панчево 

 

 Обољевање предшколске деце у општини Пландиште у 2016. години карактеришу 

болести система за дисање на првом и заразне и паразитарне болести на другом месту. Код 

болести система за дисање запажа се пад стопе обољевања, док је код заразних и 

паразитарних болести, као и осталих водећих група болести, стопа обољевања порасла у 

односу на 2009. годину. 

Графикон 6: Најчешће болсти деце школског узраста  у 2016. год. 

 

Извор:Завод за јавно здравље Панчево 

 

На првом и другом месту у обољевању школске деце у Пландишту током 2016. 

године налазе се болести система за дисање и заразне и паразитарне болести;  болести 

система за дисање су у паду у односу на  2009. годину, а заразне и паразитарне болести су 

у порасту  у односу на  посматрани период, као и све остале водеће групе болести. 

Повреде, тровања и последице спољних фактора налазе на високом трећем месту, што 

значи да је неопходно мултисекторском сарадњом смањити стопу повређивања код  
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школске деце у Пландишту. Затим следе високо позициониране болести система за варење 

на четвртом месту, док су на петом месту болести коже и поткожног ткива. 

 

Графикон 7 : деца у 7 години живота обухваћена стоматолошким прегледима  

 
  Извор: Завод за јавно здравље Панчево 

 

Према анализи показатеља Завода за јавно здравље Панчево квалитета рада 

здравствених установа примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског 

округа, за период  од 2012-2016. године, најмањи обухват  деце у 7. години живота 

стоматолошким прегледом  у односу на општине Јужног Баната, забележен је у општини 

Пландиште (58,74%).  

Графикон 8 : Обухват деце у 7. години са здравим зубима 

 
  Извор: Завод за јавно здравље Панчево 
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Анализа показатеља квалитета рада здравствених устава  показује да је  9,76% деце  

у 7. години живота са свим здравим зубима у 2016. години  регистровано у  општини 

Пландиште. 

Графикон 9: Најчешћа оболења жена у 2016 г. 

 
Извор:Завод за јавно здравље Панчево 

 

Обољевање жена у општини Пландиште карактеришу болести мокраћно-полног 

система, заразне и паразитарне болести и тумори. У периоду од 2009. до 2016. године 

забележен је пад стопе обољевања код болести мокраћно полног система, заразних и 

паразитарних болести и тумора. 

 У анализираном периоду од 2009-2016. становништво у Пландишту најчешће 

умире од болести система крвотока и тумора; стопе морталитета су код болести система 

крвотока и код тумора у порасту у односу на 2009. годину. Водеће дијагнозе у морталитету 

становништва Пландишта су као и у већини општина у округу, срчани застој и повишен 

крвни притисак непознатог порекла на првом и другом месту, док је на трећем  месту је 

неспецифична кардиомиопатија. На високом четвртом месту је малигни тумор бронха и 

плућа, а потом следи као пети водећи узрок смрти инфаркт миокарда. 

Промоцијом здравља и здравих стилова живота могуће је побољшати здравствено 

стање свих категорија становништва;  

С обзиром да болести система крвотока, тумори и болести жлезда са унутрашњим 

лучењем, исхране и метаболизма имају значајно место у обољевању и умирању 

становништва током последњих осам година и на територији округа и на територији  

општине Пландиште, неопходно је интензивирати мере ради раног откривања масовних 

хроничних незаразних болести  (пре свега кардиоваскуларних болести, шећерне болести и 

малигних неоплазми);  

Мултисекторском сарадњом смањити стопу трауматизма, јер  ова група болести 

заузима значајно место у обољевању свих категорија становништва, а посебно деце 

школског узраста; 
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Имајући у виду да су заразне и паразитарне болести током последњих осам година 

у порасту код предшколске и школске деце у  Пландишту, неопходно је обезбедити стални 

надзор и контролу над заразним болестима, а побољшањем животног стандарда и услова 

живота утицати на смањење њиховог присуства у популацији; 

Континуирано смањивати присуство ризико-фактора животне средине у води, 

ваздуху и земљишту, са посебним акцентом на ризико-факторе у ваздуху,  јер  

респираторне болести током последњих седам година имају значајан удео у обољевању  

одраслог становништва и деце. 
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4. Показатељи активности на унапређењу здравља становништва 

и превенцији болести 

 

Активности на унапређењу здравља спроводе се путем здравственог васпитања и 

промоција у заједници. 

 Поред здравственог сектора, у општини Пландиште значајно учешће у промоцији 

здравља и превенцији болести спроводи Црвени крст општине Пландиште. 

 

4.1. Црвени крст Пландиште 

 

Активности Црвеног крста Пландиште за период 2012.-2017. година на промоцији и 

превенцији болести и постигнути резултати: 

 

 Црвени крст ради на популарисању добровољног давалаштва крви и спроводи 

акције добровољног давања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви 

Републике Србије. Акције се реализују три пута годишње. 

- У овом период укупно је прикупљено 1.781 јединица крви. 

 

 Прва помоћ је реализована кроз обуку деце за такмичење и обуку одраслих 

(просветни радници, возачи Дома здравља и припадници Ватрогасне јединице). 

- Обуку је завршило 117 ученика основне школе и  25 одраслих лица. 

 

 Квиз “Шта знаш о здрављу” је едукативног  карактера и обухвата неколико тема:     

Здравље и фактри који утичу на здравље; 

Исхрана адолесцената; 

Раст и развој адолесцената; 

Кожа у адолесценцији; 

Развојно психолошки проблеми адолесцената;  

Лична хигијена адолесцената и  

Здравље зуба и усне дупље. 

- Овај едукативни квиз се одржава сваке године поводом 7. априла – Светског дана 

здравља, а обухвата ученике 6. и 7. разреда. После школских такмичења, одржава се 

општинско, а након тога победничка екипа учествује на Покрајинској смотри знања 

у Новом Саду. Сваке године овом едукацијом се обухвати око 100 ученика. 

 

 «Трка за срећније детињство» – је традиционална акција Црвеног крста, која се 

реализује на целој територији Републике Србије. Обухвата ученике основних 

школа, а има за циљ популарисање здравља и промоцију здравих стилова живота 

-Ова акција, у зависности од интересовања школа и временских услова, сваке 

године обухвати од 80 до 120 ученика. 
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 Превенција и едукација у области ХИВ/АИДС и других полно преносивих болести, 

врши се кроз обуку предавача од стране виших нивоа и вршњачком едукацијом на 

локалу. 

- У овом периоду едуковано је 308 ученика 7. и 8. разреда основних школа и 44 

ученика средњих школа, а у циљу едукације и превенције. У овом период укупно је 

подељено 1000 флајера и 4100 кондома. 

 

 Акција «Војни лекар на селу» је цивилно војна акција Команде за развој Банатске 

бригаде Зрењанин, чији је циљ да се пружи помоћ становништву у малим и 

удаљеним срединама. У реализацији акције укључивали су се Дом здравља 

Пландиште, Удружење дијабетичара  и Црвени крст Пландиште. 

- У овој акцији војни лекар врши прегледе грађана, представници Дома здравља и 

Удружења дијабетичара врше мерење притиска и нивоа шећера у крви, а Црвени 

крст Пландиште помаже у припреми акције, врши информисање грађана, помаже у 

превозу и врши поделу едукативних флајера. 

 

 Спортски сусрети Добровољних давалаца крви општине Пландиште реализују се у 

циљу популарисања добровољног давалаштва крви, здравља људи и здравих 

стилова живота. 

-Манифестација се одржана поводом обележавања  Светског дана добровољних 

давалаца крви и у истој учествује  до 190 добровољних давалаца крви. 

 «За ваш сигурнији корак» је традиционална акција која се реализује кроз полигон за 

прваке и предшколце. У оквиру полигона најмлађи на занимљив начин пролазе кроз 

едукацију о безбедном понашању у саобраћају, понашању у случају пожара, едукују 

се о првој помоћи и самопомоћи (повреде у кући, на игралишту, у парку) и свакако 

пролазе и кроз забавне игре које имају за циљ промоцију здравих стилова живота. У 

реализацији полигона укључени су представници Полицијске станице, Ватрогасне 

јединице, Дома здравља, Спортског савеза  и едуковани млади волонтери Црвеног 

крста. 

-Акција сваке године обухвати прваке и предшколце из Пландишта, а њихов број се 

током година кретао од 80 до 59. Укупно током периода од 2012. до 2017. године 

кроз овај едукативни полигон прошло 387 деце. 

 Програм Црвеног крста Србије „За доброту сваки дан је добар дан“ реализује се на 

територији општине Пландиште од 2010. године. Главни циљ програма је 

промоција хуманих вредности и смањење насиља међу децом школског узраста, а 

радионице се реализују кроз седам модула: толеранција, лични и културални 

идентитет и поштовање различитости, ненасилно решавање конфликата, 

дискриминација и стигматизација, родна равноправност, дечја права и превенција 

насиља путем електронских медија (suber bullying). 

-У период од 2012. до 2017. године Програм је на територији општине Пландиште 

обухватио 884 деце, а реализовано је 271. радионица. Носиоци програма су млади 

едуковани волонтери Црвеног крста. 
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 Вршњачка едукација о болестима зависности обухвата обуку младих волонтера за 

предаваче, а потом њихово ангажовање у основним школама где држе радионице за 

своје вршњаке. 

-Кроз обуку за предаваче прошло је 16 младих волонтера, а кроз вршњачку 

едукацију 260 ученика 7 и 8 разреда. 

 Едукативни камп «За сигурнију младост» има за циљ информисање младих о 

болестима зависности (никотинизам, алкохолизам и наркоманија), обуку из Прве 

помоћи, едукацију о проблему насиља у адолесцентним везама, едукацију о полно 

преносивиме болестима, ХИВ/АИДС и  превенцију трговине људима. 

- Камп је намењен ученицима виших разреда основних школа, а до сада је 

обухватио 69 ученика 7. разреда. 

 

 «Превенција родно заснованог и сексуалног насиља» је пројекат Црвеног крста 

Војводине који је реализован у циљу упознавања младих са све присутнијим 

насиљем у адолесцентним везама и тиме како треба поступати у таквим 

ситуацијама. 

-Радионицама је обухваћено 184 ученика прве године у ШЦ “Никола Тесла” и у 

Хемиској школи у Вршцу. Едукацију су држали млади волонтери ЦК из 

Пландишта. 

 Едукативни Квиз за осмаке на тему болести зависности (никотинизам, алкохолизам, 

наркоманија) и ХИВ/АИДС. 

- Квиз је реализован у свакој основној школи са ученицима 8. разреда, а након тога 

је одржано општинско такмичење. 

 Овим едукативним квизом обухваћено је 95 ученика осмог разреда. 

 „Бити хуман је лако, када знаш како“ је Програм Црвеног крста Војводине који за 

циљ има превенцију дискриминације, сузбијање негативног и насилничког 

понашања подстицањем самопоуздања и самопоштовања код деце. 

-Након одржане обуке 23 просветна радника (Предшколска установа  15 лица и 

Основна школа «Јован Стерија Поповић» Велика Греда  8), реализовано је 25 

радионица кроз које је прошло 222. деце. 

 Предавања на тему: «Гојазност код деце и дијабетес» реализовано је у сарадњи са 

Домом здравља Пландиште, уз ангажовање дечијег лекара и интернисте. Предавања 

су одржана у школи и КОЦ-у. 

- Предавања о гојазности деце су била намењена деци и родитељима, а о дијабетесу 

за све грађане. Овом приликом вршена је и презентација Специјалне болнице 

Чигота где родитељи могу бесплатно послати децу која имају проблем са 

гојазношћу. 

 

 Летња школа Црвеног крста – има за циљ да врши обуку младих волонтера на теме: 

Превенција трговине људима, Програм промоције хуманих вредности, Здрави 
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стилови живота, Прва помоћ и реалистички приказ повреда, мотивација за 

добровољно давалаштво крви, 

-Обухваћено је 16 волонтера, узраста од 14–18 година из Ковина и 8 из Пландишта. 

 Обележавање Светског дана срца – Акција реализована у сарадњи са Удружењем 

дијабетичара и том приликом је у центру Пландишта  вршено мерење притиска и 

висине шећера. 

- Акција се добро показала, грађани су били заинтересовани, а укупно је обухваћено 

89 грађана. 

Превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне 

заштите, унапређивање хуманитарних вредности друштва и обучавање припадника 

Јединице цивилне заштите и становништва у пружању прве помоћи у случају природних, 

еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба и  разарања је обавеза Црвеног крста 

која произилази из Закона о Црвеном крсту и Статута Црвеног крста. 

Црвени крст Пландиште спроводи и програме и активности који произилазе из 

циљева и задатака Међународног покрета Црвеног крста и у оквиру тога организује и 

учествује у сарадњи са здравственим установама у активностима промоције здравља, у 

спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и 

превенцији болести од већег социјално-медицинског  значаја. 

 (извор: Црвени крст општине Пландиште). 
 

4.2. Дом здравља „1. Октобар“  Пландиште  

 

  Активности унапређења здравља у Дому здравља ,,1.октобар’’ Пландиште 

спроводе се путем здравственог васпитања и акција промоције здравља у заједници. 

Здравствено-васпитни рад се спроводи у свим службама Дома здравља по утврђеној 

методологији. Поред индивидуалних и групних услуга спроводиле су се и здравствено 

промотивне активности којима се придаје велики значај. Координатор здравственог 

васпитног рада у сарадњи са пре свега  патронажном службом, свим осталим службама 

установе, као и Удружењема  дијабетичара, Удружењем пензионера, обележава бројним 

манифестацијама како у Дому здравља, тако и ван установе, превентивне дане на основу 

календара превентивних активност. За спровођење наведених активности ангажован је 

велики број здравствених радника а које се односе на органозационе састанке, поделу 

флајера-лифлета, прављење изложби, давање здравсвених савета и сл. 

Неке од здравствено- промотивних  кампања које се редовно обележавају  су: 

21-28. јануар – Европска недеља превенције рака грлића материце; 

31. јануар – Национални дан без дуванског дима;                                                                                

4. фебруар – Светски дан борбе против рака;                                                                                           

24. март – Светски дан борбе против туберкулозе;                                                                                      



ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

37 

 

 7. април – Светски дан здравља; 

Трећа недеља априла је Европска недеља имунизације; 

31. мај – Светски дан без дуванског дима; 

Трећа недеља маја је Национална недеља здравља уста и зуба;                                                                                               

 Прва недеља августа је Светска недеља дојења;                                                                           

24. септембар – Светски дан срца (недеља у трећој недељи септембра); 

1. октобар – Међународни дан старих; 

10. октобар – Светски дан менталног здравља; 

14. новембар – Светски дан борбе против шећерне болести; 

15. новембар – Међународни дан борбе против опструктивне болести плућа;                                     

1. децембар – Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а; 

3. децембар – Међународни дан особа са инвалидитетом; 

Активности око обележавања ових кампања су индивидуални разговори,  

предавања циљним групама (вртићи, школе, радне организације, Дом пензионера), 

интерактивне радионице, акције као што су мерење крвног притиска, контрола шећера у 

крви, контрола масноће у крви, мерење телесне тежине и сл.). Све ове активности су 

специфичне и прилагођене приоритетним групама појединих популационих групација. 

Трудница  

Контрола здравственог стања, психофизичка припрема за порођај, информисање о 

хигијенско дијететском режиму у трудноћи, едукација за самопреглед (мерење ТТ и АТ) и 

самонегу, правилну исхрану, припрема за дојење, припрема простора и опреме за дете, 

едукација о утицају штетних навика и понашања у трудноћи, одговорно родитељство, 

неговање добрих породичних односа, сагледавање могућих ризика и по потреби 

предузимање адекватних мера, укључујући и потребну сарадњу са осталим службама у 

заједници. 

Породиља и новорођенче 

Контрола здравственог стања, контрола дојки, контрола лохија и инволуције, 

збрињавање пупчаног патрљка, третирање млечца, провера простора и опреме за смештај 

породиље и новорођенчета, едукација и обука за правилна нега новорођенчета, правилну 

технику дојења, раној стимулацији развоја, обука за самонегу породиље, припрему оброка 

код деце на вештачкој исхрани, неговање добрих породичних односа, подстицање 

родитељске љубави, истицање значаја дојења, упућивање на одговорно родитељство, 

значај редовних контрола детета, планирање породице, сагледавање могућих ризика и по 

потреби предузимање адекватних мера, укључујући и потребну сарадњу са осталим 

службама у заједници. 

Одојче 

Праћење раста и развоја одојчета, здравствени надзор одојчета под ризиком, 

контрола вакциналног статуса, контрола и стимулација правилне нега одојчета, дојења, 
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припремање хране и адекватна исхрана–како и шта, допунска исхрана у договору са 

лекарем, информисање и савет о дневном режиму одојчета. 

 Упућивање на значај развијања добре комуникације одојчета и мајке али и осталих 

чланова породице, стимулација играња с дететом, препознавање занемаривања или 

злостављања детета и интервенције у случају постојања, сагледавање могућих ризика и по 

потреби предузимање адекватних мера, укључујући и потребну сарадњу са осталим 

службама у заједници. 

Мало дете 

Праћење раста и развоја детета, здравствени надзор над дететом под ризиком, 

контрола вакциналног статуса, контрола здравственог стања и по потреби укључивање 

осталих стручњака, едукација о значају правиланог дневног режима и неге детета, личне и 

опште хигијене, хигијене и неге уста и зуба, правилне исхране, физичке активности, 

праћење понашања, дружења, толеранције, упућивање на одговорно родитељство, права 

детета, едукација о превенција повређивања, значају играња са дететом, препознавање 

занемаривања или злостављања детета и интервенције у случају постојања, сагледавање 

могућих ризика и по потреби предузимање адекватних мера, укључујући и потребну 

сарадњу са осталим службама у заједници. 

Старе особе – 65 година и старији 

Контрола здравља, инвалидности, контрола постојећих обољења, обука за 

самоконтролу, самопреглед, самонегу, едукација о правилној исхрани и припреми 

адекватне хране, о хигијени и нези уста и зуба и надокнада, превенцији повређивања, 

падова, обука чланова породице за негу оболелог, сагледавање могућих ризика и по 

потреби предузимање адекватних мера, укључујући и потребну сарадњу са осталим 

службама у заједници. 

Хронични болесници 

 (малигне болести, туберкулоза, дијабетес, кардиваскуларне болести) 

 Контрола здравља, инвалидности, контрола постојећих обољења, истицање значаја 

узимања прописане терапије и придржавања потребног хигијенско дијететског режима, 

обука за самоконтролу, самопреглед, самонегу, провера и повећавање информисаности о 

болести, едукација о правилној исхрани, правиланом режиму физичких активности, обука 

чланова породице за негу оболелог, сагледавање могућих ризика и по потреби 

предузимање адекватних мера, укључујући и потребну сарадњу са осталим службама у 

заједници. Едукација чланова породице о примарној превенцији хроничних масовних 

незаразних болести и потреби превентивних прегледа. 
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Особе са посебним потребама 

Контрола здравља, инвалидности, хендикепа, оспособљавање за самоконтролу и 

самопреглед, обука чланова породице за негу, едукација о превенцији повређивања, 

падова, подршка породици за међусобну толеранцију, љубав и разумевање, укључивање у 

активности у локалној заједници сагледавање могућих ризика и по потреби предузимање 

адекватних мера, укључујући и потребну сарадњу са осталим службама у заједници. 

Активности на превенцији болести подразумевају  праћење и обухват становништва 

имунизацијом (вакцинацијом) по календару обавезних вакцинација против дифтерије, 

тетануса, великог кашља, дечије парализе, малих богиња, заушке и рубеоле, затим грипа 

тип,,Б’’,хепатитиса типа ,,Б’’,туберкулозе (у породилишту). 

Обухват деце поменутом имунизацијом у нашој општини је врло успешан и износи 

у просеку приближно 97%. 

Поред обавезне вакцинације, спроводи се и вакцинација против сезонског грипа 

којом су обухваћени хронични болесници, особе старије од 65 г., штићеници Дома за 

душевно оболела лица у Старом Лецу и експониране особе. Такође обавља се и 

вакцинација против тетануса по експозицији. 

У Дому здравља у Пландишту вакцине су обезбеђене и бесплатне за све кориснике 

у општини. 
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5. Социоекономски услови 

5.1. Образовна структура 

Образовна  структура  становништва  у  општини  Пландиште  је  приказана  

посредством следећих графикона. 

Графикон 9: Становништво према стручној спреми и компијутерској писмености 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из приложених графикона види се да становништво старости преко 15 година, 

највише има средње образовање (40%  жене и 53%  мушкарци), следи основно образовање 

(29% жене и 26% мушкарци), непотпуно основно образовање (18% жене и 10% 

мушкарци), док је најмања заступљеност лица са вишим и високим образовањем, свега 4% 

 Становништво старости са 15 и више година према компијутерској писмености је 

такође мали (23% жене и 27% мушкарци), док је проценат лица која су делимично 

компијутерски писмена такође мали (12% жене и 14% мушкарци). 
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Графикон 10: Неписмена лица према старосним групама  

 
 

Према старосним групама највећи број неписмених заузимају жене старосне групе 

са 65 и више године укупно 134 лица, у односу на мушкарце исте старосне групе којих је 

21. Изражена је неписменост жена у односу на мушкарце и у старосној групи од 50-64 

године старости, 44 жене и 32. мушкарца. У старосној групи од 35-49 година старости, 

број неписмених жена је 30, док је број неписмених мушкараца 47. 

 Учешће неписмених у укупном становништву старости 10 и више година према 

полу указује да је број неписмених жена 4,4% и мушкараца 2,3%. 

 

5.2. Структура запослености 

 

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 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. 

Општина Пландиште спада у недовољно развијене општине у Републици Србији 

чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека (Уредба о 

утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе 

«Службени гласник РС» , број 104/2014). Пољопривреда и текстилна индустрија су биле 

носиоци развоја ове општина.  Данас у овим гранама број запослених је преопловљен, а по 

правилу плате су на најнижем нивоу. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

42 

 

Табела 11: Годишњи просек запослености за 2017 годину у Јужнобанатском округу 
  запослени  

у правним 

лицима 

предузетници,  

лица која самостално 

обављају делатност  

и запослени код њих 

регистровани 

индивидуални  

пољопривредници 

укупно 

Јужнобанатска област 47839 12069 4438 64346 
 

Панчево 23083 6024 626 29733 

Алибунар 2121 697 653 3471 

Бела Црква 1855 634 344 2833 

Вршац 11630 1966 687 14284 

Ковачица 2489 898 963 4350 

Ковин 4265 1286 605 6156 

Опово 739 273 225 1237 

Пландиште 1656 290 335 2281 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Број запослених лица у општини Пландиште је 2281, од којих је 1656. запослен у 

привредним друштвима, предузећима, установама и другим организацијама, што чини чак 

72,59%. Број лица која самостално обављају делатност или су код њих запослени је 290. 

што је свега 12,71%. Регисторваних индивидуланих пољопривредника има 335.  
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Табела 12 : Незапослена лица према степену стручне спреме и полу 

 
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ПОЛУ 

И ОПШТИНАМА НА КРАЈУ СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

 
       Извор  НСЗ , Филијала Вршац 
 

 

Највећи број  незапослених лица према степену стручне спреме је са првим 

степеном 571. лице (258 жена), даље следе незапослени са трећим степеном 291. 

незапослено лице (жене 109) и четвртим степеном 320 незапослених (жене 170). Примећује 

се знатна разлика у броју незапослених са шестим и седмим степеном стручне спреме. 
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Табела 13: Незапослена лица према старости и полу 

 
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ, ПОЛУ 

И ОПШТИНАМА НА КРАЈУ СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

 
     Извор  НСЗ, Филијала Вршац   

 

Највећи број незапослених је у старосној групи од 50-59 година старости, од 

укупног броја незапослених лица од 1276. 
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Табела 14: Незапослена лица према трајању незапослености и полу 
 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, ПОЛУ 

И ОПШТИНАМА НА КРАЈУ СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

 
     Извор  НСЗ, Филијала Вршац 

 

Према трајању, најдужи период незапослености је 5-8 година. 

5.3. Економска активност 

 

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.  
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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. 

Табела 15: Становништко према економској активности по попису из 2011. године 

     Регион 

          Област 
          Град – општина     

Укупно 

Активно становништво 

свега запослени 

незапослени 

свега 
некада 

радили 

траже 

први 

посао 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 7186862 2971220 2304628 666592 425559 241033 

Јужнобанатска 

област 293730 114394 87310 27084 17824 9260 

Панчево 123414 50634 38648 11986 8249 3737 

Алибунар 20151 6782 5070 1712 1064 648 

Бела Црква 17367 5969 4218 1751 1155 596 

Вршац 52026 20354 15822 4532 3035 1497 

Ковачица 25274 9527 7166 2361 1322 1039 

Ковин 33722 13124 10037 3087 1945 1142 

Опово 10440 4132 3439 693 425 268 

Пландиште 11336 3872 2910 962 629 333 
Извор: Републички завод за статистику 

 

Од укупног броја активног становништва, запослених је 2910. Незапоселних лица је 

962, од којих је некада радило 629 и тражи посао 333 лица. 

Табела 16: Просечне зараде без пореза и доприноса по запоселном јануар-децембар 

     Регион 

         Област 
         Град – oпштина  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Јужнобанатска 

област 39588 43567 46532 46155 45928 38620 40470 

Панчево 43621 47558 50754 50196 49021 49172 50090 

Алибунар 25662 29031 30346 30923 28488 28515 31188 

Бела Црква 26482 29947 32545 33187 33571 33706 35920 

Вршац 44198 49689 52454 52237 53836 54963 55034 

Ковачица 26692 27072 30017 29327 30803 33548 36490 

Ковин 35123 38431 41522 40517 39843 40743 43140 

Опово 29041 31783 35767 35984 34147 35077 36621 

Пландиште 23900 25791 27852 28452 30047 33234 35275 
Извор: Републичк и завод за статистику 

 

 

Просечна зарада у 2017. години без пореза и доприноса  је 35.275,00 РСД. што у 

односу на Јужнобанатску област износи 87,16%. 
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5.4. Структура према броју чланова домаћинства 

 

Табела 17: Број чланова домаћинства по попису 2011. године 

     Регион 
         Област 
         Град – општина     

Укупно 
Са 1 
чланом 

2 3 4 5 
Са 6 и 
више 
чланова 

Просечан 
број 
чланова 

Јужнобанатска област 101503 22575 26070 19768 18542 8070 6478 2,90 
Панчево 43144 9209 11038 8900 8498 3243 2256 2,80 
Алибунар 6943 1661 1829 1199 1065 613 576 2,90 
Бела Црква 6040 1420 1597 1092 976 495 460 2,90 
Вршац 17769 3976 4530 3468 3197 1390 1208 2,90 
Ковачица 9137 2161 2472 1774 1606 661 463 2,80 
Ковин 11128 2392 2708 2066 2001 1044 917 3,00 
Опово 3353 683 810 597 553 337 373 3,10 
Пландиште 3989 1073 1086 672 646 287 225 2,70 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Према попису становништва из 2011. године у општини Пландиште је регистровано 

3989 домаћинстава. Највећи број је са 2 члана, што чини 27,22%. Најмањи број је са 6 

чланова домаћинства 225, што чини свега  5,64% од укупног броја домаћинстава. Просечан 

број чланова домаћинства је 2,70. 

5.5. Структура према приступу становништва водоводу и канализацији 

 

На територији општине Пландиште се налази 127.577 km средњенапонске ваздушне 

мреже и 8.396 km средњенапонске кабловске мреже. 

Становништво на територији општине Пландиште има у потпуности приступ 

електричној енергији. 

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 

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. 

На подручију општине Пландиште не врши се дистрибуција топлотне енергије и 

нема планова за изградњу топлана. 

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“. 
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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, 

што чини 76,36% потрошача из категорије домаћинстава, 199 из категорије остали 

потрошачи, што чини 4,65% и 530 неактивних потрошача из категорије домаћинства или 

12,38%, као и 81 неактивних потрошача из категорије остали или 1,89%. 

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. 

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  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. 

 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. 

 

Табела 18: Подаци о стању канализационе мреже у општини Пландиште 

бр. насељено место 
број 

становника/домаћинстава 

дужина 

изгрђене 

мреже 

(м) 

година 

изградње 

покривеност 

места 

канализационом 

мрежом у % 

1 Пландиште 3825/1348 1400м 1974 17% 

2 Хајдучица 1150/471 1600м 2009   

3 В. Греда 1158/426       

4 Маргита 924/354       

5 Милетићево 497/194       
Извор: ЈП «Полет» Пландиште 
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У централном делу насеља Пландиште постоји изграђен канализациони систем, 

који покрива око 17% становника. Систем је изграђен 1974. године. 

  У осталом делу насеља Пландиште у току је изградња нове канализационе мреже, а 

завршена је изградња пречистача отпадних вода, док у насељу Хајдучица завршена 

изградња пречистача и прве фазе канализационе мреже, али иста није технички примљена. 

  Остала насељена места у општини немају изграђен канализациони систем. 
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6. Показатељи стања животен средине 

 

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 не налазе се и Национални паркови, специјални 

резервати природе, али постоје три заштићена природна добра. 

6.1. Квалитет ваздуха 

 

Имајући у виду мали број становника у општине Пландиште, скромне привредне 

активности и одсуство индустријских објеката, може се рећи да у Пландишту не постоји 

значајни притисак на животну средину. Фактор притиска на животну средину у општини 

Пландиште је пут (Београд-Зрењанин), који пролази кроз центар насеља и изазива 

одређено загађење ваздуха и повећање буке, као и фарме бројлера (три)  од којих једна 

поседује Интегрисану дозволу  и то је Фарма Пландиште, а друге две су у поступки 

прибављања исте (Велика Греда и Хајдучица).  

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. 

6.2. Амброзија 

 

Амброзија (Ambrosia artemisiofolia) је род инвазивних корова, једна од 

најпознатијих и најопаснијих алергених биљака на свету.  У народу је позната и под 

називима лимунџик, опаш, парложна трава, пеленаста амброзија, американка и фазануша.  

Ниче од средине априла, а цвета у касно лето и јесен, од средине јула до првих 

јесењих мразева.  
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Све чешће се у свету бележе смртни случајеви изазвани претераном алергијском 

реакцијом на амброзију. Амброзија не изазива само реакције код људи већ и код 

животиња.  

У општини Пландиште јавне површине третира служба ЈП „Полет“ Пландиште. 

Највећи проблем представља амброзија у приватним поседима који се не обрађују, а у 

обрадивим мештани предузимају све могуће мере за уништавање овог алергена.  

Уништавање амброзије ће се и даље обављати у континуитету, а у складу са 

потребама.  

6.3.Квалитет површинских и подземних вода, вода за пиће и вода за  

спорт и рекреацију 

 

 

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. 

6.4.Водоснабдевање 

 

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 и применом различитих техничких решења, у току 2017. године 

прешли су под надзор  ЈП „Полет“ Пландиште. 

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  хигијенској   

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. 
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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 организовале су месне заједнице (осим у Пландишту) углавном без 

адекватног ангажовања стручних кадрова, сада када је то преузело Јавно предузеће оно ће 

обављати наведене послове. 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 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 19 : Процењене потребе воде 

Р. 
бр
. 

 Број 
становни
ка 

Потребе воде за пиће 
m

3
 Насеље 

домаћинст
ва 

привред
а 

установ
е 

стока губици резерва укупно 

 
1. Пландиште 3.825 233.78

3 

95.00

0 

9.80

2 

7.67

4 

62.32

7 

81.71

7 

490.30

2 
2. Хајдучица 1.150 75.28

1 
9.00
0 

1.68
6 

9.93
5 

17.26
2 

22.63
3 

135.79
8 3. Велика 

Греда 
1.158 75.22

7 
11.00
0 

2.23
4 

8.282
8 

17.41
4 

22.83
1 

136.98
7 4. Стари Лец 963 59.89

7 
5.90
0 

53.20
8 

3.77
5 

22.10
0 

28.97
6 

173.85
6 5. Маргита 924 57.32

3 
5.70
0 

1.00
5 

20.60
3 

15.23
4 

19.97
3 

119.83
9 6. Jерменовци 905 56.55

7 
5.60
0 

1.31
3 

5.69
3 

12.44
9 

16.32
2 

97.93
3 7. Велики Гај 560 43.25

3 
4.30
0 

52
0 

7.56
5 

10.01
5 

13.13
0 

78.78
2 8. Mилетићево 497 34.05

5 
3.40
0 

50
4 

6.77
4 

8.05
2 

10.55
7 

63.34
0 9. Барице 516 32.74

1 
3.20
0 

62
8 

9.67
9 

8.32
5 

10.91
4 

65.48
6 10. Бан. 

Соколац 
272 20.03

9 
2.20
0 

34
7 

4.67
4 

4.90
7 

6.43
3 

38.59
9 11. Kупиник 238 19.10

8 
2.00
0 

25
4 

4.86
3 

4.72
0 

6.18
5 

37.13
3 12. Дужине 147 11.99

0 
2.00
0 

77 3.20
7 

3.10
9 

4.07
7 

24.46
0 13. Mарковићев

о 
160 11.82

6 
2.00
0 

77 3.59
3 

3.14
9 

4.12
9 

24.77
4 14. Лаудоновац 21 1.31

4 
0 0 89

6 
39
8 

52
1 

3.12
9  УКУП

НО: 
11.336 732.3

94 
151.3
00 

71.65
5 

171.7
59 

189.4
61 

248.3
98 

1.490.41
8    Извор  : ЈП „Полет“ Пландиште 

 

6.5. Хигијенска исправност воде за пиће 
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Утврђивање здравствене исправности воде за пиће, дефинисано законским и 

подзаконским прописима у Земљи. 

 Узорковање воде врши се у Пландишту, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,  

одељењу у Старом Лецу, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, одељење у 

Милетићеву, Марковићево, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, одељење Велики Гај, 

Купник, Маргита, Барице, Јерменовци. 

 

Динамика узорковања: 

 

У складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Пландиште: 2x3 

узорка месечно (А обим) и 1х3 узорка годишње (Б обим). 

Остала места : 1х3 узорка месечно (А обим) и 1х2 узорка годишње (Б обим). 

 

Исправност узорака: 

 

Око 98 % узорака неисправни у физичко хемијском погледу због мангана, гвожђа, 

амонијака преко МДК у Великом Гају и Купинику и арсен је преко МДК. 

Око 30%  неисправних узорака у микробиолошком погледу због повећаног броја 

аеробних мезофилних бактерија (нема ни резидуалног хлора). 

Јавна чесма се контролише у Великој Греди. 

Физичко –хемијски повремено манган изнад МДК , а микробиолошки је исправна. 

Изградњи и одржавању јавних чесми се мора посветити дужна пажња. 

6.6. Бука у животној средини 

 

На територији општине Пландиште не врше се мерења буке у животној средини.  

6.7. Јонизујуће (радиоактивно) и нејонизујућa зрачења 

 

Извори јонизујућег (радиоактивног) зрачења који су у директном  контакту са 

животном средином не постоје. За животну средину од великог значаја је нејонизујуће 

зрачење, које представља електромагнетно зрачење које не поседује довољну количину 

енергије да би изазвало јонизацију у живим организмима и тиме угрозило здравље оних 

који се у његовој близини налазе. Оно обухвата ултраљубичасто зрачење, видљиво 

зрачење, инфрацрвено зрачење, радиофреквенцијско зрачење, електромагнетна поља 

ниских фреквенција и ласерско зрачење.  Нејонизујућа зрачења обухватају и ултразвук или 

звук чија је фреквенција већа од 20 kHz.  

Извори нејонизујућег зрачења су многобројни и људи су њиме непрекидно 

изложени. Могу бити природни и вештачки. Од природних извора нејонизујућих зрачења 

најважније је Сунце и остали космички и метеоролошки извори. Вештачки извори су 

многобројни и могу се сврстати у три категорије: 

-поље врло ниских фреквенција (пренос, дистрибуција и апликација електричне 

енергије, машине за фотокопирање, енергетски водови, трансформатори, кућни 

електрични уређаји, рачунари, итд); 
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-радио фреквентно зрачење (радио, тлевизија, фиксна и моблина телефонија, 

сателитске комуникације итд); 

-некохерентно оптичко зрачење (ИЦ зрачење, видљиви спектар и УВ зрачење). 

Када се говори о базним станицама мобилне телефоније, којих у нашој општини 

има неколико (за Телеком, Теленор и ВИП мрежу), треба рећи да одобрења за њихово 

постављање издаје Општинска управа, где када је потребно налаже израду Студије о 

процени утицаја на животну средину.  

  6.8. Квалитет хране 

 

 

На територији општине Пландиште, у предшколској установи „Срећно детињство” 

10 пута годишње се узима 1 узорак хране на микробиолошку анализу и 2 пута годишње по 

два бриса. Узорци задовољавају. 

Квалитет исхране, здравствена безбедност хране и контрола брисева површина у 

објектима су под сталним надзором Завода за јавно здравље Панчево. 

У наредном периоду треба радити на комбинованом развоју пољопривреде и других 

привредних активности, односно, развијати секундарне и терцијарне делатности из 

области прераде и пласмана пољопривредних производа, базиране на производњи 

здравствено безбедне хране (мала привреда, домаћа радиност, традиционални рецепти, 

сеоски туризам и сл).  

6.9. Управљање отпадом  

 

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 ЈП „Полет“ и 9 дивљих депонија по 

месним заједницама. Проблеми са сакупљањем и депоновањем комуналног отпада слични 

су у готово свим општинама. 

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; 
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-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. 

Утицај на здравље људи – не постоји могућност директних и тренутних утицаја на 

здравље становништва било да се ради о сметлишту или депонији осим на људе који у 

континуитету долазе у додир са отпадом тј. радници који раде на сакупљању, транспорту 

или селекцији отпада, без заштитних одела и опреме. Такође, угрожени су и индивидуални 

сакупљачи секундарних сировина који раде на сметлиштима.  

Међутим, постоји индиректно угрожавање здравља становништва преко утицаја на 

најближу околину од разношења отпада од стране животиња и разношења лаких отпадака 

путем ветра, затим ширење непријатног мириса и појава дима услед паљења отпада, 

неконтролисана инфилтрација загађених отпадних вода у земљиште, испод и око 

сметлишта, при чему може доћи до деградације и загађења извора питке воде и водотока.  

6.10. Квалитет отпадних вода 

 

Са аспекта угрожености животне средине, највећи проблем градског насеља 

Пландиште односи се на одвођење и пречишћавање комуналних отпадних вода. 

Као приоритетан  циљ заштите и унапређења животне средине поставља се задатак 

реконструкције и изградње система градске канализације и постројења за пречишћавање 

отпадних вода, не само за Пландиште, него и за околна насеља.  

У руралном делу општине Пландиште стање животне средине је другачије него у 

самом централном језгру. Основни проблеми везани за животну средину су: нерешено 

питање водоснабдевања, нерешено питање одвођења отпадних вода из сеоских насеља, 

нередовна контрола квалитета воде за пиће из приватних сеоских бунара, проблем дивљих 

депонија отпада, уношење материја загађивача у водотокове. Сеоско становништво се 

снабдева водом из сеоских бунара 

6.10.1. Постројење за пречишћавање отпадних вода 

 

Постројење за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент, Систем 

Путокс-механичко 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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Табела 20: Опис тренутног стања отпадних вода 

Показатељ Вредност/Износ 

Број становника обухваћених услугом 726 

Број домаћинстава на територији ЈЛС 

обухваћених 

услугом 

334 

Број правних лица и предузетника обухваћених 

услугом 
57 

Број прикључака на канализациону мрежу 381 

Количина одведене отпадне воде 

 (у m³ годишње) 
109.713 

Укупна дужина канализационих цеви 

 (примарна и секундарна мрежа) 1,4 

Опис технологије пречишћавања - 

Количина отпадне воде 

Домаћинства фактурисано (у m³ годишње) 
34,021 

Количина отпадне воде-Правна лица и 

предузетници - фактурисано (у m³ годишње) 75.692 

 Извор : Упитник   извештаја   о   обављању   комуналних   делатности    

6.10.2. 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. 

6.11. Присуство и бројност инсеката,  глодара и напуштених животиња 

 

Зоонозе, представљају болести које се преносе са животиње на човека. Популација 

паса и мачака луталица је сваке године све већа,  економска ситуација не дозвољава 

власницима паса и мачака да их трајно задрже, прави од домаћих животиња луталице које 

могу угрозити људско здравље и на фаталан начин. Послови хватања и контроле 

популације не врше се на територији општине. Покренут је поступак за формирање 

прихватилишта за псе и мачке на територији општине, међутим овај пројекат је још увек у 

почетној фази. 
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 Општина има Одлуку о условима за држање и заштиту кућних љубимаца и 

домаћих животиња на територији општине Пландиште. 

 Перспектива развоја у овом сегменту заштите здравља и животне средине 

подразумева изградњу прихватилишта за псе и мачке луталице које би задовољавало све 

услове дефинисане законима  и пратећим правилницима који ту материју обрађују. Поред 

тога намеће се и потреба уређења у области држања домаћих животиња према Одлуци.  

Заштите здравља људи и животиња су нераскидиво повезане. Узимајући у обзир бројна 

обољења који имају карактер зооноза (беснило, антракс, бруцелоза, ТБЦ, као и бројне 

екто и ендо паразитозе), неопходно је вршити систематске контроле популације како 

власничких тако и напуштених животиња. Потребно је вршити и перманентне контроле 

зелених површина,  пре свега у смислу провере инвадираности  ових површина  јајима и 

ларвама ендопаразита. Такође је неопходно уништавати и инсекте који су вектори разних 

обољења (крпељи, буве). 

 Дератизацијом се сматра примена хемијских метода и средстава за уништавање 

пацова, мишева и других мишоликих глодара који представљају узрочнике и преноснике 

заразних болести или су њихови резервоари.  

Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из више разлога:  

здравствених,  економских,  естетских и заштите животне средине Законом о заштити 

становништва од заразних болести (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) дефинисано је да су 

превентивна дератизација и дезинсекција општехигијенско-епидемиолошке мере које се 

спроводе у насељеним местима, на јавним површинама,  у стамбеним објектима, у 

средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховоj   

непосредној околини и другим објектима у којима се обавља друштвена,  односно јавна 

делатност, а у циљу заштите становништва од заразних болести. Дератизацију на 

територији општине Пландиште могу вршити правна и физичка лица која испуњавају 

прописане услове из Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник РС", број 3/17). 

Последњих година на територији општине спроводи се систематска дератизација и 

она се врши на свим јавним површинама, депоније, канализациони системи, као и по 

кућама. 

Проблем представљају сеоска домаћинства у којима се мере дезинсекције и 

дератизације недовољно спроводе, због незаинтересованости.  

 Последњих година на територији општине Пландиште врши се и сузбијање 

комараца како ларви, тако и одраслих форми. 

6.12. Стање земљишта 

 

Приликом обраде земљишта користе се вештачка ђубрива и пестициди. Ове 

хемијске материје загађивачи спирају се из земљишта, на тај начин после јачих киша 

загађују подземне воде, а упоредо са речним наносом, у водотокове доспевају и хемијски 

загађивачи који се примењују у агротехничкој обради пољопривредног земљишта. Решење 

ових проблема састоји се у контроли загађености земљишта у зонама изворишта. 
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Проблем дивљих депонија присутан у свим руралним подручијима Србије, изражен 

је и на подручију општине Пландиште. 
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7. Урбани дизајн општине 

 

Територија oпштине Пландиште заузима површину од 38.313,89  ha и подељена је 

на 13 катастарских oпштина.    

Грађевинско земљиште у површини од 2.648,54 ha, или 6,91 % површине Општине, 

чиниће грађевинско подручје насеља  у површини од 2050,72 ha и грађевинско подручје 

ван грађевинских подручја насеља, намењено за становање, радне зоне, комплекс двораца, 

хиподром, комуналне и енергетске објекте и површине намењене саобраћајној и другој 

инфраструктури у површини од 597,82 ha.  

У општини Пландиште искоришћеност постојећег грађевинског земљишта није 

потпуна. У свим насељеним местима још увек постоје резерве грађевинског земљишта у 

државој и приватниој својини за даљу градњу. Поред чињенице да постоје резерве 

земљишта за изградњу и напуштене/неискоришћене локације, површина грађевинског 

земљишта је повећана на рачун пољопривредног земљишта. Ово повећање је урађено због 

потребе за обезбеђивањем површина за развој радних активности за које се у насељеном 

месту не могу наћи услови (процес производње који захтева повећан обима саобраћајних 

захтева, повећана бука, концентрација гасова и сл.), потребе обезбеђења површина за 

комуналне и енергетске садржаје за које се у насељу није могла наћи локација.  

При изради шематских приказа уређења насеља и дефинисању њихових 

грађевинских подручја, водило се рачуна да се избегне проширење грађевинског подручја 

насеља (евентуално ширење сведе на разумну меру), уз стимулисање урбане обнове и 

активирање запуштених локалитета. При дефинисању новог грађевинског земљишта за 

развој радних активности, водило се рачуна да се изврши групација садржаја уз постојеће 

саобраћајне, комуналне и енергетске капацитете и на пољопривредном земљишту слабије 

бонитетне класе. Планским решењима избегнута је линеарна изградња дуж државних 

путева. За планиране локације радних садржаја уз државне путеве предвидеће се сервисна 

саобраћајница, на коју ће се прикључити радни садржаји, а која ће са минималним бројем 

прикључака бити прикључена на државни пут. При дефинисању грађевинског земљишта 

за обезбеђивање услова за изградњу садржаја од општег интереса, водило се рачуна у 

највећој могућој мери да то буде земљиште у јавној својини. 

 Циљеви развоја у области мреже насеља општине Пландиште су: постизање 

оптималне и што равномерније густине насељености на територији Општине; постизање 

оптималног нивоа урбаног и руралног живљења по насељима; подстицање очувања и 

даљег развоја постојећих насеља, уз усмеравање промена у структури делатности. 

Постојећу мрежу насеља у будућности свакако не треба проширивати, али насеља 

треба, међусобно и са ширим окружењем, што боље повезати. Насеље Пландиште ће и 

убудуће имати функцију општинског центра. У планском периоду треба да се развије у 

мањи индустријски центар, уз развијање секундарних, терцијарних и непривредних 

делатности. Остала насеља ће у основи задржати рурални карактер, али  у наредном 

периоду треба радити на комбинованом развоју пољопривреде и других привредних 

активности, односно, развијати секундарне и терцијарне делатности из области прераде и 

пласмана пољопривредних производа, базиране на производњи здравствено безбедне 

хране (мала привреда, домаћа радиност, традиционални рецепти, сеоски туризам и сл).  
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Концепција развоја и заштите природних система и ресурса подразумева 

контролисано коришћење природних ресурса, посебно пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе, повећање површина под шумама, заштиту и рационално 

коришћење вода и водног земљишта, стимулисање коришћења обновљивих извора 

енергије, рационално коришћење неметаличних минералних сировина и заштиту и јачање 

природног наслеђа на подручју Општине.  

Развој руралних предела сеоских насеља, треба да се заснива на уважавању њиховог 

специфичног предеоног карактера, затечених вредости и капацитета предела. Планским 

решењима је потребно омогућити: очување и унапређење карактеристичне структуре и 

слике руралних предела и очување архитектонског идентитета насеља. У том смислу 

заштитити и очувати највредније аутентичне пределе, локалне симболе, културно- 

историјске вредности, хармоничан однос изграђеног и отвореног простора, успоставити 

традиционалан начин коришћења обраде земљишта у функције предеоног диверзитета и 

очувати традиционалну архитектуру. 

Развој  урбаног предела (насеље Пландиште као  локални центар) које је  изложено 

бројним и конфликтним притисцима развоја, али и поседује значај за квалитет живота 

становништва, треба обезбедити кроз унапређење/очување слике и структуре урбаног 

предела и креирање позитивног архитектонског идентитета насеља. 

Потребно је  сачувати  идентитет и  структуру урбаног насеља,  очувати и  унапредити 

специфичан карактер делова насеља, обезбедити урбани ред, афирмисати културне 

вредности насеља и делова насеља, нове градске репере и подручја посебне атрактивности. 

Очувати  и  унапредити однос  физичке  структуре    насеља,  природних основа развоја и 

непосредног окружења и заштитити и афирмисати компоненте природе у насељу и јавне 

просторе. 

У насељима, заштита биодиверзитета се заснива на стварању и одржавању зелених 

површина. Формирање система зелених површина насеља, доприноси повезивању 

природне средине са урбаним простором. 
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8. Организација заједнице 

8.1.  Систем здравствене заштите 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМ 

ЗДРАВЉА 
Школе и 

предшколске 

установе 

Одборници 

Месне 

заједнице 

 

Цркве 
Дом за 

душевно 

оболела лица 

„1. Октобар“ 

Стари Лец 

Центар за 

социјални 

рад 

Спортски 

савез 

Установе 

културе 

 

Полиција 

 

ОЦД 

 

Доктори 

Црвени 

крст 

Лабараторија 

Општа болница 

Вршац 

Општа болница 

Панчево 

Министарство 

здравља 

Послодавци Локално 

економски развој 

Ватрогасна 

станица 

Републички 

фонд за 

здравствено 

осигурање 
Јавни 

саобраћај 

Медији 

Завод за 

јавно 

здравље 
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Шема 1 – Систем јавног здравља 

Израда: Татјана Шипка 

8.2. Приказ организационе структуре – Скупштина општине 
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Скупштине 

Општине 

Заменик 
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Пландиште 

Савет за 

безбедност 

Општине 

Пландиште 
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Савет за 
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Општине 

Пландиште 
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друштвене 

делатности 

Комисија за 

планове 
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Шема 2 – Организациона структура Скупштине општине Пландиште 

Израда: Татјана Шипка 

 

8.3. Приказ организационе структуре - Општинско веће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шема 3 – Организациона структура Општинског већа општине Пландиште 

Израда: Татјана Шипка 

Комисије Савети 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ 

Предеседник 

Општине 

Заменик 

председника 

Општине 

7  Чланова 

Општинског већа 

 

 

Радна тела  

 

Савет за 

управљање 

миграцијама 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

Комисија за 

доделу 

једнократне 

помоћи у натури 
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8.4. Приказ организационе структуре – Општинска управа 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шема 4 – Организациона структура Општинске управе општине пландиште 

Израда: Татјана Шипка 

Заменик начелника 

Општинске управе 

Посебна Организациона 

јединица 

Општинске управе 

Кабинет Председника 

општине 

Шеф кабинета 

Председника 

Унутрашње 

Организационе јединице 

Општинске управе 

Одељење за привреду, локално-

економски развој, финансије и 

буџет и локалну пореску 

администрацију 

Одсек за финансије 

и буџет, привреду и 

ЛЕР 

Одсек за локалну 

пореску 

администрацију 

Служба за пореску 

инспекцију 

 

Одељење за просторно планирање, 

урбанизам, грађевинарство, 

заштиту животне средине, 

комунално стамбене 

послове,инспекцијске послове и 

пољопривреду 

 Одсек за инспекцијске послове, просторно 

планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту 

животне средине и комунално стамбене послове и 

пољопривреду 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

 

Служба за урбанизам, 

грађавинарство и заштиту 

животтне средине 

 

Служба за 

пољопривреду и 

рурални развој 

 

Одељење за општу управу, 

људске ресурсе и заједничке 

послове општине 

 

Одељење за друштвене 

делатности и послове 

органа општине 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ Начелник 

Општинске управе 
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8.5. Образовање 

 

Образовна структура становништва у општини Пландиште је приказана 

посредством следеће табеле. 

Табела 21: Образовна структура у Општини, према нивоу образовања 

Пол Укупно 
Без 

школе 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образовање 

Средње 

образовање 

Виша 

школа 

Висока 

школа 

свега 9.921 445 1.387 2.679 4.616 397 397 

ж 4.941 296 889 1.384 1.976 198 198 

м 4.980 149 498 1.295 2.640 199 199 

Извор: Републички завод за статистику 

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: 

 ПУ „Срећно детињство“ Пландиште са издвојеним одељењима у Великом Гају, 

Купинику, Барицама, Јерменовцима, Маргити, Великој Греди, Милетићеву, 

Хајдучици и Старом Лецу    

 ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,  одељење ППП у Великој Греди  

              ПУ „Срећно детињство“ Пландиште има укупно 239  корисника/деце. 

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

насељима за децу узраста од 3 до 6 година. 

 ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,  одељење ППП у Великој Греди  

има 6 полазника ППП. 

Језици на којима се изводи настава: српски, румунски, мађарски и изучавање 

словачког језика као језика средине. 
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Табела 22: Број уписане деце у ПУ 2017/2018. год. 

Број деце од 1 до 3 године 29 

Број деце од 3 до 5 године 150 

Број деце од  6 године 60+6 

Број уисане ромске деце 12 

Укупан број деце у Пландишту 128 

Укупан број деце у осталим насељима  111 

Укупан број уписане деце  245 

Укупан број деце  250 

Извор: ПУ „Срећно детињство“ Пландиште и ОШ „Ј.С. Поповић“ Велика Греда 

Основно образовање и васпитање 

Мрежу основних школа у општини Пландиште чине : 

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, са издвојеним одељењима у Великом 

Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити 

 ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда са издвојеним одељењем у 

Милетићеву 

 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица са издвојеним одељењем у Старом Лецу. 

 

 ОШ «Доситеј Обрадовић» располаже следећим објектима: 

Број Школски објекти Површина у м2 

1 Школска зграда у Пландишту 6500  

2 Фискултурна сала у Пландишту 650 

3 Помоћна зграда у Пландишту 60 

4 Школска зграда у Маргити 620 

5 Фискултурна сала у Маргити (у изградњи) 520 

6 Помоћна зграда у Маргити 60 

7 Школска зграда у Барицама 250 
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8 Помоћна зграда у Барицама 45 

9 Школска зграда у Јерменовцима 350 

10 Фискултурна сала у Јерменовцима 

(некомплетно опремљена) 

420 

11 Школска зграда у Великом Гају 270 

12 Бивша зграда школе у Великом Гају 180 

13 Школска зграда у Купинику 190 

Укупна површина  10 115 

 

Табела 23: Број ученика у школи на почетку школске 2017/2018 

Место Пландиште Маргита Барице Јерменовци В. Гај Купиник Укупно 

Укупно 344 91 16 35 10 4 500 

 

Овај број ученика се у међувремену променио, неколико ученика се одселило а 

неколико нових уписало у школу. Број 500 је оквиран број. 

Програми унапређења здравља 

1. Сваке године организује се квиз на нивоу школе на тему „Шта знаш о здрављу“ у 

сарадњи са Црвеним крстом.  Учествују ученици седмих и осмих разреда. 

 2. „Дан борбе против пушења“,  обележава се тако тако што ученици, волонтери Црвеног 

крста деле одраслима јабуке у замену за једну цигарету и деле промотивни материјал 

пролазницима и ученицима. 

3. Дане борбе против наркоманије и алкохолизма обележавамо тако што  ученици, 

волонтери одржавају предавања осталим ученицима. 

4. Организују се различите спортске манифестације и такмичења у циљу унапређења 

здравља и промоције здравих стилова живота. 

 

 



ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

68 

 

Помоћ деци са потешкоћама 

 У школи постоји систем помоћи деци са потешкоћама, првенствено кроз  

индивидуализацију наставе, организовање допунске наставе по потреби, употребу 

додатних расположивих наставних и дидактичких средстава, сарадњу са Интерресорном 

комисијом и другим институцијама ( школе за децу са сметњама, развојно саветовалиште, 

Центар за социјални рад...). 

Сарадња са другим школама 

Сарађује се са другим школама најчешће кроз спортска такмичења и у оквиру 

пројеката у земљи и иностранству, који предвиђају размену искустава међу школама. 

Пројекти 

Школа тренутно учествује у спровођењу међународног пројекта „Заједно за 

инклузивну заједницу“. У пројекту учествујемо заједно са жупанијом Тимиш из Румуније. 

Циљ пројекта је прекогранична процена нивоа социјалне, образовне и културалне 

инклузије и укључивање заједнице за повећање социјалне, образовне и културалне 

инклузије деце из угрожених група у пограничном подручју жупаније Тимиш и јужног 

Баната. 

Ваннаставне и наставне активности 

Наставне и ваннаставне активности школе реализују се кроз обавезну наставу, 

изборну наставу, допунску, додатну и припремну наставу, а ваннаставне кроз рад 

ученичког Парламента, организовање екскурзија и кроз слободне активности ученика. 

Школа нема издавачку делатност. 

Табела 24: Објекти у ОШ «Јован Стерија Поповић»  Велика Греда  

Број Школски објекти      Површина у м2 

1 Школска зграда у Великој Греда 1284 

2 Школска зграда у Милетићеву 330 

3 Фискултурна сала у Великој Греди 470 

Укупна површина  2084 
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Табела 25: Број ученика у школи на почетку школске 2017/2018 

Место Велика Греда Милетићево Укупно 

Укупно 123 8 131 

 

Сви ученици су у првој смени што омогућава оптималан простор за рад. Довољан 

број учионица, фискултурна сала, библиотека и добра опремљеност је јача страна наше 

школе. 

Програми унапређења здравља 

Програм унапређивања здравља ученика школа има и спроводи их у сарадњи са:  

- Домом здравља Пландиште кроз систематске прегледе, стоматолошке прегледе, 

вакцинацију и сл.; 

- Кроз заједничке активности са Црвеним крстом Пландишете кроз едукације, такмичења, 

квизове, посете и др.; 

- У сарадњи са Заводом за јавно здравље Панчево заједнички реализују радионице у 

вишим разредима-превенција болести зависности, пубертет, сида; 

- Самостално кроз рад одељенског старешине и заједнице спроводе се теме и радионице о 

значају здравља као и саветодавне радионице са радитељима; 

- Реализује се пројекат ,,Покренимо нашу децу“ са ученицима нижих разреда; 

- Са вишим разредима кроз здравствено васпитање и спортска такмичења ради се на 

превентиви здравља ученика. 

Помоћ деци са потешкоћама 

   У школи постоји школски Тим за пружање додатне подршке ученицима и 

инклузивно образовање који се бави пружањем потребне подршке ученицима. Сарађујемо 

са ИРК-општине Пландиште и Домом здравља и Центром за социјални рад. 

Сарадња са другим школама 

    Школа у Великој Греди сарађује са суседним школама на општини Пландиште, са 

истоименим школама у Вршцу и Новом Београду и са школама у Румунији-

међупогранична сарања, пројектна активност. 
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Пројекти 

Спроводи се пројекат Румунија-Србија, инклузивна заједница, помоћ деци са 

потешкоћама, у сарадњи са општином Пландиште. 

Ваннаставне и наставне активности 

Здравствена заштита ученика се спроводи кроз редовну наставу у склопу плана и 

програма предмета, затим чос разредног старешине, родитељске састанке, посете 

стручњака, предавања.... Кроз ваннаставне активности-организоване физичке активности, 

покренимо нашу децу. 

Школа нема издавачку делатност 

 

ОШ «Јован Јовановић Змај»  Хајдучица  располаже следећим објектима: 

Табела  26: Број ученика у школи на почетку школске 2017/2018 

Место Хајдучица Стари Лец Укупно 

Укупно 70 11 81 

 

Основна школа има укупно 81 ученика.  

У издвојеном одељењу у Старом Лецу има 11 ученика од првог до четвртог разреда 

(први циклус), који су распоређени у два комбинована одељења, I + III разред и  II + IV 

разред. 

У матичној школи у Хајдучици има укупно 70 ученика и то: 

 од првог до четвртог разреда (први циклус) има 17 ученика у два комбинована 

одељења, I + III разред и  II + IV разред, 

 од петог до осмог разреда (други циклус)  има 53 ученика у четири одељења  V, VI, 

VII и VIII разред. 

 Поред ових одељења, школа има и специјално одељење које похађа 4 ученика са 

лаким сметњама и то: V разред 1 ученик, VII разред 2 ученика и VIII разред 1 

ученик. 

 

Број Школски објекти Површина у м2 

1 Школска зграда у Хајдучици 1313 м2 

2 Школска зграда у Старом Лецу (општина власник 285 м2 

3 Фискултурна сала у Хајдучици 200 м2 
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Укупна површина  1798 м2 

 

У издвојеном одељењу у Старом Лецу постоје две учионице, сала, зборница, чајна 

кухиња, WC и остава. Такође има и спортски терен који је осветљен рефлекторима. 

У матичној школи у приземљу има 4 учионице, кухиња, остава, библиотека, 

кабинет за хемију, зборница за Другу шансу, ђачка разгласна станица, мушка свлачионица, 

женска свлачионица, наставнички WC, просторија за чување препарата за хигијену, мушки 

WC за ученике, женски WC за ученице и сала за физичко. На спрату има 4 учионице, 

кабинет за информатику, просторија за архиву, канцеларија педагога, канцеларија 

секретара школе и шефа рачуноводства, зборница, учионица са рачунаром и телевизором 

за домаћинство и канцеларија директора. 

У другој згради се налази радионица, учионица за ТИО, шупа и гаража. У дозиданој 

згради уз салу, са дворишне стране, налазе се две просторије у којима је опрема за кошење 

траве и одржавање чистоће. 

Поред тога, школа има и два спортска терена, за фудбал и одбојку и за кошарку, 

који су осветљени рефлекторима. 

 

Програми унапређења  здравља  

 

Посебних програма нема, већ се здравствено васпитање спроводи  кроз редовну 

наставу за ученике од првог до четвртог разреда, кроз предмете Свет око нас, Природа и 

друштво, Физичко васпитање, и за ученике петог до осмог разреда, кроз предмете 

Биологија, Физичко и здравствено васпитање, као и кроз садржаје осталих 

предмета.Такође, од ове школске године се редовно остварује програм "Покренимо нашу 

децу", где деца нижих разреда вежбају у току одмора кроз разне игрице и физичке вежбице 

прилагођене њиховом узрасту. 

 

Систем помоћи ученицима са потешкоћама у развоју  

Ученици са потешкоћама у развоју смештени су у специјално одељење, као и у 

редовна одељења у којима се садржаји реализују по Индивидуалном образовном плану 

(ИОП1 и ИОП2), који се реализује и коригује по потреби током године. У специјалном 

одељењу ради се по програму за лако ометене у развоју, а сви ученици имају потребну 

пратећу документацију и мишљење Интерресорне комисије Пландиште. 

 

Сарадња са другим школама у земљи и иностранству 

Школа је остварила сарадњу са дечијом установом из Братиславе, Република 

Словачка – BIBIANAmedzinárodný domumeniapredeti, која је у потпуности финансирана од 

стране Министарства културе  Р. Словачке. Представници Бибиане, на челу са директором, 

су крајем августа 2017. посетили ову школу којом приликом је договорена сарадња и 



ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

72 

 

повезивање са школама у Словачкој. Такође сарадња постоји и  са ОШ „Змај Јова 

Јовановић“ из Београда. 

 

Пројекти  

У току су активности на пројекту „Заједно за инклузивну заједницу“ која спада у  

INTERREGIPA – Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија а који је финансиран 

од стране IPA фондова ЕУ. 

Наставне и ваншколске активности 

У школи се изводи редовна настава за ученике од првог до осмог разреда по 

програмима прописаним од стране Министраства просвете.Ученици такође имају 

допунску и додатну наставу, као и припремну наставу за такмичења и за завршни испит 

ученика осмог разреда. Поред обавезних предмета, ученици имају и изборне предмете: 

верску наставу (православни катехизис, католички вјеронаук и верску наставу Словачке 

евангеличке Цркве), Грађанско васпитање, Чуваре природе, Народну традицију, 

Домаћинство и Информатику и рачунарство. У школи активно раде спортске 

секције(одбојка и мали фудбал), драмско-литерарна, новинарска и еколошка секција.У 

школи се изборно изучавају три матерња језика са елементима националне културе - 

Словачки, Мађарски и Македонски језик. 

Издавачка делатност нема  

Образовање одраслих  

У школи имамо ФООО (функционално основно образовање одраслих), познатије 

под називом Друга шанса. У школској години 2017/2018. уписано је укупно 46 полазника и 

то: у Првом циклусу (I – IV раз) 15 полазника, у Другом циклусу (V и VI раз) 16 полазника 

и у Трећем циклусу (VII и VIII разред) 15 полазника. 

Настава се одвија у послеподневним часовима. Полазници су припадници Ромске 

популације. 

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: 218 
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 Број субвенционисаних месечних викенд-карата:  47 

 Укупан број средњошколаца: 265 

Како је према подацима РЗС, на основу пописа становника 2011. године, укупан 

број младих у узрасту од 15 до 18 година 507,  проистиче да је школовање након основне 

школе, у овој школској години наставило приближно 52,28%. 

8.6. Социјална заштита 

 

Социјална заштита на локалном нивоу 

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је 

циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву 

појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне 

искључености. Одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединца 

и породице у задовољавању животних потреба, обезбеђење доступности услуга, стварање 

једнаких могућности за самосталан живот и подстицање социјалне укључености, очување 

и унапређење породичних односа и родне и међугенерацијаске солидарност, као и 

превенција и отклањање последица злостављања, занемаривања и експлоатације су 

циљеви социјалне заштите. Центар за социјални рад је установа социјалне заштите која је 

задужена за подршку појединца и породице у стању социјалне потребе, док је локална 

самоуправа надлежна за развој услуга социјалне заштите. Најчешће су то услуге помоћ у 

кући за старе, децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом, прихватилиште за 

одрасле особе, материјална помоћ економски угроженим појединцима и породицама. 

Подаци о тренутном стању у сектору социјалне заштите 

У општини Пландиште, укупан број корисника према старосним групама (деца, 

млади, одрасли, стари) која су користила услуге социјалне заштите и налазе се на активној 

приказан је у следећој табели  

Табела 27 : Укупан број корисника према старосним групама у 2016. години 

 

Број активних корисника 

на активној евиденцији 

током 2016. Године 

Број активних корисника на 

активној евиденцији у 

децембру 2016. 

Групе м ж Укупно м ж Укупно 

Деца 209 205 414 198 189 387 

Млади 116 97 213 111 90 201 
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Одрасли 435 427 862 425 401 826 

Стари 169 239 402 159 219 378 

Укупно 923 968 1891 893 899 1792 

 

 

Табела 28 : Укупан број корисника према старосном групама на активној евиденцији 

2017. години 
 

Корисници по узрасту Број корисника на 

активној евиденцији 

31.12.2017. год. 

1842 
Деца (0-17) 292 м        197 ж 489 
Млади (18-25)   76 м          68 ж 144 
Одрасли (26-64) 491 м         430 ж 921 
Старији (65 и више) 135 м         153 ж 288 
Укупно 994 м          849 ж              1842 

 

 

Анализирајући табелу према обележју родне припадности може се закључити да су 

припадници оба пола приближно подједнако присутни, у групацији деце је већи број деце 

мушког пола због малолетничке деликвенције, односно деце која су у сукобу са законом, у 

групацији одраслих нешто већи број припадника мушког пола у остваривању права на 

новчану социјалну помоћ и у групацији старијих где већи број чине припаднице женског 

пола, а посебно смештај у установе социјалне заштите и корисници права на туђу негу и 

помоћ. 

Највише корисника према школској спреми су корисници са завршеном основном 

школом, а углавном су корисници новчане социјалне помоћи. Овај податак може се 

образложити чињеницом да је у току 2016. и 2017. године дошло до значајног 

описмењавања младих, одраслих и старијих захваљујући пројекту Министарства 

образовања „Друга шанса“ који адекватно функционише и даје позитивне резултате у 

нашој општини, као и образовна иклузија Рома (повећан број ученика ромске 

националности у средњим школама). 

Посебно осетљиве групе корисника су стара лица, особе са инвалидитетом, деца и 

млади, интерно расељена лица и ромска популација, као и сиромашни и незапослени.   

Општинска интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику образована је 24.10.2010. 

године. У 2016/2017. години разматрано је 6 иницијатива и предложено је исто толико 
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индивидуалних планова подршке. До октобра 2017. године разматране су 32 иницијативе и 

предложено исто толико индивидуалних планова подршке.  

  Црвени крст организује предавања и радионице за младе, у циљу едукације и 

превенције полно преносивих болести и болести зависности, хроничних незаразних 

болести (нпр. дијабетес). Рано ступање у сексуалне односе, малолетничка деликвенција и 

малолтничка трудноћа су неки од изазова са којима се суочавају млади, углавном међу 

припадницима ромске популације општине Пландиште.  

Веома висок број старачких самачких домаћинстава представља проблем у 

општини Пландиште.  

Број старих корисника који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад је 288 

корисника, који остварују права на социјалну помоћ и друге услуге из области социјалне 

заштите.   

  У циљу унапређења квалититета угрожених категорија становништва општине 

Пландиште, пружане су услуге у виду стамбеног збрињавања избегличких породица 

куповином кућа и обезбеђивањем грађевинског материјала, као и социјална инклузија, 

економско оснаживање породица, као и помоћ у кући за стара лица. 

 

Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе  

  Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у 

циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији 

појединца и породице. Најчешће право које се остварује у локалној заједници право на 

једнократну новчану помоћ, којих је било 767 у 2017. години.  

Помоћ у натури пружена је за 185 корисника (пакети хране, хигијене и дидактичких 

играчака за децу са инвалидитетом).  

Центар за социјални рад учествује у планирању и развоју социјалне заштите на 

територији општине, врши потребне процене недостајућих дневних услуга у заједници. 

Констатовано је да је неопходно пружати услуге Геронто-службе због великог броја 

старих. Такође је успостављена нова нелиценцирана услуга „Локална подршка 

самосталном  животу особа са инвалидитетом“. То је услуга која  представља пример 

добре праксе (услуга сеоских домаћица и сеоских домаћина инвалидним лицима у 

руралним срединама-46 корисника услуга). 

Услуге у социјалној заштити у заједници представљају активности пружања 

подршке грађанима и њиховим породицама ради побољшања квалитета живота – 

неодложне интервенције Мобилног тима, неповољних животних околности – неповољне 

стамбене прилике у 6 стамбених јединица. 

Услуге подршке као и саветодавно-терапијске услуге примењене су у извештајној 

години код 500 корисника, односно  200  породица. Од других помоћи,  најзначајнија је 
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помоћ за породице, који остварују право на новчану социјалну помоћ а то је басплатна 

месечна карта за средњошколце или плаћени трошкови интерната за ученике.  

Проблеми 

 Незапослено становништво општине Пландиште је у непрестаном порасту, што 

доводи до повећања броја породица које су у ризику од сиромаштва. 

 Млади се углавном селе у градове због запослења, те преовладавају старачка и 

самачка домаћинства. Ниво и обим материјалних давања за угрожене групације нису 

довољни и адекватни, становништво у руралним подручјима је недовољно обухваћено 

мерама и услугама социјалне и здравствене заштите, недовољна информисаност 

становништва о правима и услугама у области социјалне и здравствене заштите, социјална 

искљученост појединаца која у великој меру доприноси повећању броја корисника 

различитих услуга социјалне заштите и прималаца новчане социјалне помоћи су главни 

проблеми становништва општине Пландиште. 



ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

77 

 

 

9. Безбедност у заједници 

 

9.1. Насиље у породици на територији општине Пландиште 

  

 Према евиденцији Центра за социјални рад у Пландишту, на територији општине 

Пландиште забележен је неправилан тренд пораста пријављених случајева. Наиме, 2013. 

године пријављен је 21 случај насиља у породици, у току 2014. године 31 случај, у 2015. 

године 34 случаја, док је у току 2016. године забележен значајан пораст пријављених 

случајева насиља у породици, чак 55 случаја.  У првих 10 месеци 2017. године у Центру за 

социјални рад евидентирано је 35 жртава породичног насиља. 

  Од јануара 2014. године у Центру за социјални рад у Пландишту евидентиран је 

укупно 31 случај насиља у породици. Од укупног броја жртава у 21 случају жртва је била 

женског пола, док је у 30 случајева починилац био мушкарац. У једном случају починилац 

је била малолетна женска особа. У највећем броју случајева насиља над женама починилац 

је био супруг, односно емоционални партнер (15 случајева). Када су деца у питању, 

забележен је значајно већи број дечака (6) који су жртве насиља у односу на девојчице (2). 

Код старих особа које су жртве насиља нема разлике у односу на пол (забележен по један 

случај за оба пола), али је облик насиља над жртвом женског пола бруталнији, укључено је 

физичко и психичко насиље са констатованим телесним повредама, док је код жртве 

мушког пола констатовано психичко насиље. У оба случаја починилац је син. Када су 

облици насиља у питању у 23 случаја пријављено је поред психичког и физичко насиље, а 

од тога у три случаја присутно је и сексуално насиље. У свим случајевима сексуалног 

насиља жртве су жене.  

 У току 2015. године у Центру за социјални рад у Пландишту евидентирано је 

укупно 34 случаја насиља у породици. Укупан број жртава је 29 обзиром да је за 5 

случајева била поновљена пријава у току године. Од укупног броја случајева у три случаја 

није утврђено да је заиста дошло до насиља у породици, тј. да је пријава тачна, док је у два 

случаја утврђено узајамно насиље. У свим случајевима као жртве пријављене су особе 

женског пола, од чега је једна жртва малолетно дете. Од укупног броја пријава у 18 

случајева насилник је био супружник или бивши супружник, у 6 случајева ванбрачни 

партнер или бивши ванбрачни партнер, у три случаја дете, у једном случају родитељ и у 

једном случају крвни сродник (сестрић). Сви починиоци су мушког пола. У 18 случајева 

пријављено је физичко насиље, док је у једном случају пријављено сексуално насиље и то 

над млт. детеом. Психолошко насиље присутно је било у свим пријавама.  

 Од јануара 2016. године у Центру за социјални рад у Пландишту евидентирано је 

укупно 55 случајева насиља у породици. Укупан број жртава је 45 обзиром да се пет 

жртава појављивало више пута у току године. Од укупног броја случајева у 46 случајева је 

жртва била женског пола, док су 9 жртава мушкарци. Када су у питању жртве мушког 

пола, ни у једном пријављеном случају починилац није била супруга или ванбрачна 

партнерица. У пријавама насиља над мушкарцима починиоци су најчешће такође, особе 

мушког пола. Када је реч о особама женског пола као жртвама насиља у породици, у 
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највећем броју случајева починилац је био супруг или ванбрачни партнер или дете, 

уколико је реч о старијим особама.  

Од укупног броја жртава, троје деце се појављују као жртве и то један дечак и две 

девојчице. У оба случаја починиоци су мајке. У једном случају починичац је малолетно 

дете мушког пола, а жртва остарело лице. У 51 случају о пријави је извештена полиција и 

тужилаштво, а поднето је 12 кривичних пријава за насиље у породици. Седам случајева је 

упућено у Породично саветовалиште, у једном случају изречена је мера обавезног 

психијатријског лечења у односу на починиоца, две мере забране приласка, у једном 

случају покренут је поступак лишавања пословне способности. Такође, Центар за 

социјални рад у Пландишту изрекао је једну меру корективног надзора над вршењем 

родитељског права. Организоване су две Конференције случаја којима су поред жртава, 

починиоца и особа од значаја, присуствовали и представници Полицијске станице у 

Пландишту, Основног јавног тужилаштва и Специјалне болнице за психијатријске 

болести, као и чланови Интерног тима из ЦСР Пландиште. У оба случаја организатор 

Конференције случаја био је ЦСР. 

 У 2017. години, закључно са 01.11.2017. забележено је 35 случајева насиља у 

породици од чега је у 28 случајева жртва била женског пола, док је у 7 случајева жртва 

била мушког пола, од тога двоје малолетне деце који су били жртве породичног насиља од 

стране оца, једно остарело лице као и четворо одаслих мушкараца. У свим случајевима 

насиља у породици починиоци су били мушкарци, осим у једном случају када је по 

пријави насиље вршило малолетно лице женског пола у односу на мајку. Од укупног броја 

случајева, поднето је 15 кривичних пријава за кривично дело насиље у породици из члана 

194. КЗ и изречено 17 хитних мера (од 1. јуна у складу са Законом о спречавању насиља у 

породици). Све изречене хитне мере су продужене на период од 30 дана. У пет случајева 

суд је изрекао и мере забране прилажења насилника у односу на жртву у складу са чланом 

197. Закона о кривичном поступку Републике Србије. У три случаја Основно јавно 

тужилаштво је донело наредбу о одлагању кривичног гоњења и починиоци насиља су у два 

случаја упућени у третман рад са насилницима у Међуопштинско саветовалиште за 

предбрачне, брачне и породичне односе у Вршцу, док је један упућен на обавезно лечење 

од алкохолизма у С.Б.П.Б. „др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу. Одмах по пријави насиља у 

три случаја извршена је принудна хоспитализација починиоца насиља због психотичних 

реакција. Центар за социјални рад је покренуо у једном случају грађански поступак за 

одређивање мера заштите од насиља у складу са Породичним законом, а изречена је и 

једна мера корективног надзора над вршењем родитељског права, као и једна мера 

превентивног надзора над вршењем родитељског права у циљу превенције насиља и 

заштите млт. деце. До 01.11.2017. године ЦСР није запримио ни једну правноснажну 

пресуду за насиље у породици. 

 За поступање у предметима са елементима насиља у породици веома је важна 

међусекторска сарадња. Центар за социјални рад ову сарадњу остварује успешно дуги низ 

година, најинтензивније и најефикасније са Полицијском сатницом у Пландишту, а затим 

и са Основним јавним тужилаштвом у Вршцу, Домом здравља у Пландишту, Специјалном 

болницом у Вршцу, Основним судом у Вршцу, Међуопштинским саветовалиштем за 

предбрачне брачне и породичне односе из Вршца, као и са основним школама са 

територије општине Пландиште и локалном самоуправом. Важно је напоменути да је 

применом новог Закона о спречавању насиља у породици значајно унапређена сарадња са 
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Основним јавним тужилаштвом где се два пута месечно одржавају координациони 

састанци и разматрају сви предмети са елементима насиља у породици.  

 

Доношењем новог закона жртве су оснаженије да пријаве насиље јер им се 

проценом ризика непосредно пружа заштита у смислу удаљења насилника, те спречавања 

понављања насилног догађаја. 

(Извор: Центар за социјални рад Пландиште)   

9.2.  Безбедност у заједници и превенција болести зависности 

 

 Безбедност у заједници је једна од социјаних  одредница здравља. Полицијска 

станица Пландиште сарађује на безбедности у саобраћају и превенцији болести  

зависности.  

 Полицијска управа Панчево, Полицујска станица Пландиште навела је следеће 

податке по годинама са описом трендова: 

9.2.1 Број саобраћајних незгода по годинама и описом трендова на територији коју 

покрива Полицијска станица Пландиште 

 

 2012. године-укупан број саобраћајних незгода је 16. (због неприлагођене брзине 9, 

неуступања права првенства пролаза 3, остало 4); 

 2013. године -укупан број саобраћајних незгода је 37. (због неприлагођене брзине 

31, неуступања права првенства пролаза 3, остало 3); 

2014. године -укупан број саобраћајних незгода је 19. (због неприлагођене брзине 

10, неуступања права првенства пролаза 5,  непрописно претицање 3); 

2015. године -укупан број саобраћајних незгода је 19. (због неприлагођене брзине 8, 

неуступања права првенства пролаза 4,  непрописно претицање 4, непрописно 

мимоилажење 1, остало 6); 

2016. године -укупан број саобраћајних незгода је 13. (због неприлагођене брзине 7, 

неуступања права првенства пролаза 4,  непрописно претицање 1,  остало 1); 

9.2.2 Број повређених особа у саобраћајним незгодама као и број погинулих са 

трендовима у последњих 5 година 

 

2012. године-укупно повређених особа у саобраћаним незгодама је 9 (погинуло 

особа 1, тешко повређених особа 3, лако повређене особо 6); 
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2013. године-укупно повређених особа у саобраћаним незгодама је 28 (погинуло 

особа 0, тешко повређених особа 3, лако повређене особо 25); 

2014. године-укупно повређених особа у саобраћаним незгодама је 22 (погинуло 

особа 1, тешко повређених особа 21); 

2015. године-укупно повређених особа у саобраћаним незгодама је 15 (погинуло 

особа 1, тешко повређених особа 3, лако повређене особо 12); 

2016. године-укупно повређених особа у саобраћаним незгодама је 8 (погинуло 

особа 0, тешко повређених особа 2, лако повређене особо 6); 

9.2.3. Проценат анализираних узорака крви који су били позитивни на алкохол 

 

2012. година-укупно анализираних узорака крви 26 (7 лица има присуство алкохола 

у крви -27 %); 

2013. година-укупно анализираних узорака крви 17 (7 лица има присуство алкохола 

у крви -41,1 %); 

2014. година-укупно анализираних узорака крви 15 (6 лица има присуство алкохола 

у крви -40 %); 

2015. година-укупно анализираних узорака крви 4 (1 лица има присуство алкохола у 

крви -25 %); 

2016. година-укупно анализираних узорака крви 3 (1 лица има присуство алкохола у 

крви -33,3 %); 

9.2.4. Број пријава за породично/партнерско и вршњачко насиље 

 

2012. године-5 пријава; 

2013. године-0 пријава; 

2014. године-7 пријава; 

2015. године-13 пријава; 

2016. године-10 пријава; 

9.2.5. Број убистава жена и деце на територији општине за последњих 5 година 
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2012. године-1 убиство; 

2013. године-0 убистава; 

2014. године-0 убистава; 

2015. године-0 убистава; 

2016. године-0 убистава; 

9.3. Насиље у школи, учесталост, облици, мере и програми превенције 

  

Увидом у школску документацију и анализом постојеће ситуације, ОШ «Доситеј 

Обрадовић» Пландиште у претходних пет година евидентирала је следеће врсте насиља 

међу ученицима: 

-вербално насиље (вређање, исмевање, претње...)  

-социјално насиље (причање неистина, искључивање из групе, наговарање других 

на искључивање појединих...)  

-физичко насиље (ударање, гурање, отимање ствари, шутирање...) 

-електронско насиље. 

У највећем броју пријављивано је вербално насиље и насиље првог нивоа (облици 

насиља који су решавани самостално од стране наставника у оквиру саветодавно-

васпитног рада са појединцима, групама и одељењем, исто тако, у нешто мањем броју 

случајева евидентирало се насиље другог нивоа (у решавању ових облика насиља укључен 

је и школски Тим, састављен од наставника, педагога, психолога и директора).  

Насиље трећег новоа, односно оно у чије се решавање морале укључити и друге 

институције, односно активирати и спољашње заштитне мреже, дешава се ретко, последњи 

пут у току првог полугодишта  прошле школске године (2016/2017.) године између три  

ученика. У процедуру решавања те ситуације били су, поред школе и родитеља, укључени 

и Центар за социјални раду Пландишту, Полицијска станица у Пландишту и Више јавно 

тужилаштво у Панчеву.  

Школа поштује законом прописане процедуре реаговања у случају насиља међу 

ученицима. Одмах се обавештавају родитељи, школа потенцира на њиховом активном 

учествовању у решавању ситуације насиља. Родитељи су некада пријемчиви а некада не за 

сарадњу. Након тога, уколико активности које предузима школа не дају или дају једва 

видљиве резултате, обавештава се Центар за социјални рад који поступа даље у оквиру са 

својим надлежностима. 

Поред насиља међу ученицима, школа обавештава надлежне институције (Центар 

за социјални рад, Полицијска станица) и у ситуацијама када претпостави насиље над 

децом од стране родитеља или других старијих лица у дететовом окружењу. Поводом 

оваквих случајева школа је током школске 2014/2015 и једном током 2016/2017 у циљу 

заштите детета од злостављања и занемаривања, организовала и Конференције случаја, у 

сарадњи са представницима ЦСР-а и Полиције. 
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 Школа у оквиру Годишњег плана има Програм превенције насиља, што 

подразумева континуирано праћење и активности усмерене на развијање толеранције и 

стварање позитивне климе у школском окружењу.  

Последњих година примећен је тренд пораста насилних ситуација. У порасту је 

нарочито вербално и електронско насиље. 

 

 

 

 
 

9.3.1. Програм заштите ученика од насиља 

 

ОШ «Доситеј Обрадовић» Пландиште  

 У оквиру заштите ученика од насиља, све снаге су усмерене на то да ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ буде подстицајно и безбедно окружење за све ученике и раднике. 

 Активности школе: 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Скренути пажњу на  правила 

понашања у учионици и заједно 

са ученицима ревидирати по 

потреби 

Разредне старешине и 

ученици, Ученички 

парламент 

Први дан у школској 

2017/18. год. 

Евиденција насилног понашања 

 

Разредне старешине, 

дежурни наставници 

Септембар-јун 

2017/18. године 

Обезбеђивање дежурства у 

опасним деловима школе, 

распоред 

Дежурни наставници Септембар 2017. 

године 

Обезбедити прилаз школи  

 

Полиција општине 

Пландиште 

Септембар-јун 

школске 2017/18 

године 

Отварање «Оазе мира»- учионице 

у коју ученици могу доћи када се 

осећају узнемирено, 

исфрустрирано или желе да са 

Наставници, ученици, 

психолог, педагог 

Октобар 2017. године 
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неким поразговарају «у четири 

ока» 

Увођење књиге дежурства, 

договор  о начину евиденције 

Наставници, Ученички 

парламент 

Септембар 2017.  

године 

Оснивање секције за развијање 

толеранције 

ПП служба, Ученички 

парламент 

Септембар 2017. 

године 

 

 

 

 У циљу неговања и развијања позитивних образаца, размишљања и понашања у 

школи се уче важне животне вештине у атмосфери међусобне подршке и поверења. 

 Активности школе: 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Радионица за ученике од 1. до 4. 

разреда „Насиље, појам и врсте“ 

Наставници разредне 

наставе 

Прва половина 

септембра 2017. 

Радионица за ученикеод 1. до 4. 

разреда “Учесници у насилним 

ситуацијама“ 

Наставници разредне 

наставе 

Октобар 

2017.године 

Радионица за ученике од 5. до 8. 

разреда 

Стручни сарадници Октобар 2017. 

Трибина за ученике, родитеље и 

наставнике на тему насиља  у 

школи 

Наставници и ученици, 

педагог, психолог, 

директор, помоћник 

директора 

Новембар 2017. 

године 

Кампања против насилништва – 

плакати, заставе, скечеви и песме 

на тему Насиље није мој избор, 

школско такмичење и избор 

најбоље кампање, обавештавање 

медија о такмичењу и 

Директор, разредне 

старешине, педагог, 

психолог, наставници 

Децембар 2017. 

године 
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победничкој кампање 

Обука наставника за приступ 

насилним ученицима- Поштуј и 

заштити 

Социјални радник, 

психолог 

Децембар 2017. 

године 

Обука родитеља за препознавање 

жртава и потенцијалних жртава 

насиља-знаци упозорења који 

упућују да је дете жртва 

насилништва или да постоји 

сумња 

Разредне старешине, 

психолог 

Децембар 2017. 

године 

Акција „Под туђом капом“ за 

неговање инклузивног приступа 

Психолог, педагог Фебруар 2018. 

Ученичке журке  Ученички парламент, 

наставници 

Током  2017/18. 

Године 

Бирамо СУПЕР-ДЕЦУ школе 

 

Ученици, разредне 

старешине, педагог и 

психолог 

 

Април 2018.  Дан 

школе 

Недеља пријатељства- кутија за 

лепе поруке и изјаве  

Ученици и сви запослени 

у школи 

Мај 2018.  године 

Дечја недеља - Писање и цртање 

по асфалту на тему Будимо 

пријатељи! За ученике од 1.до 4. 

разреда 

Ученици и наставници Октобар 2017. 

године 

Квиз поводом дана заљубљених Ученици, наставници, 

психолог, педагог 

Фебруар 2018. 

Радионице за ученике на тему 

Вештине комуникације 

(упознавање са правилима 

успешне вербалне и невербалне 

комуникације) 

Психолог, педагог Фебруар, март 2018. 

год. 

Квиз за родитеље и ученике 

«Знам те-знаш ме» ( на иста 

Ученици, психолог, 

педагог 

Јун 2018. 
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питања одговарају ученици и 

њихови родитељи) 

Спортске активности: 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Дечја недеља- Турнир у малом 

фудбалу између разреда ( за 

дечаке и девојчице)-декорација 

навијача са мотом Заједно смо 

најјачи 

 

Наставници физичког 

васпитања, ученици 

Октобар 2017. 

године 

Турнир за ученице у малом 

фудбалу поводом школске славе 

«Свети Сава», гошће из других 

школа 

Директор, Наставници 

физичког васпитања 

Јануар 2018. 

Турнир за наставнике у малом 

фудбалу- учесници из Вршца, 

Беле Цркве, Панчева, Ковина, 

Суботице 

Наставници физичког 

васпитања, ученици 

Јануар 2018. године 

Талас навијача- увежбавање 

ученика за фер навијање 

Наставници физичког 

васпитања, ученици 

Јануар 2018. 

Пролећни крос «Трчи за живот» Наставници физичког 

васпитања, ученици 

Мај 2018. 

Турнир ученика и ученица у  

кошарци- екипе мешовите по 

полу 

« Без разлике» 

Наставници физичког 

васпитања, ученици 

Април 2018. 

Матурски турнир у малом 

фудбалу- ученици осмог разреда 

против наставника «Утакмица за 

нови почетак» 

Наставници физичког 

васпитања, ученици 

Мај 2018. године 

 

 Активности ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица                
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Посебни програми као-Програм корективног рад, Програм здравственог васпитања 

ученика, Програм за естетско, еколошко и хигијенско уређење школе, Програм за 

превенцију болести зависности и малолетничке деликвенције, Програм за развој, мир и 

толеранцију, Програм примене Конвенције о правима детета-пројекат "Буквар дечјих 

права"- израђују се још од школске 1997/1998. године и у себи садрже, кроз обраду разних 

тема, елементе развоја толеранције, ненасилне комуникације и јачања личности сваког 

ученика. Садржаји ових Програма презентују се ученицима кроз часове одељенског 

старешине, на пригодним предавањима поводом датума значајних за одређене теме, на 

предавањима школског педагога, кроз родитељске састанке и индивидуалне контакте са 

родитељима, итд. 

       Кроз активности које се организују поводом Дечје недеље, октобра месеца сваке 

године се деца упознају са дечјим правима и спроводе се акције солидарности и 

прикупљања помоћи. Деца цртају кредама у боји своје доживљаје у вези остваривања 

њихових права. 

             Школски педагог је провео низ анкета на тему односа међу половима, болестима 

зависности, слободном времену, проблемима у учењу и оцењивању, малолетничкој 

деликвенцији и неприхватљивим облицима понашања. На основу добијених података, 

вршене су процене стања и  предавања стручне службе, Црвеног крста Пландиште, Дома 

здравља у Пландишту.  

          Све ове активности обухватале су ученике V-VIII разреда ( шк. 2013/14.- 62; шк. 

2014/15.- 62; шк. 2015/16.- 63; шк. 2016/17.- 61; шк. 2017/18.- 54). 

             Поред наведених програма и радионица од шк. 2017/2018. године (рађен и школске 

2005/06.), сви ученици од I-VIII су обухваћени и програмом "Позитивна учионица" који се 

односи на стварање позитивне, толерантне, демократске атмосфере у свакој учионици. 

Ученици са својим разредним старешинама (кроз часове одељенског старешине) и 

стручном службом пролазе кроз овај програм учећи ненасилну комуникацију и стварајући 

себи окружење у којем ће се осећати сигурно, прихваћено и цењено. Већи део програма је 

базиран на саветима и радионицама из књиге "Учионица без насилништва", аутора др 

Алана Бина. Помоћна литература је "Еликсир толеранције" 1 и 2 ауторке Маје Вуцеља - 

Патаков, али и властита пракса стечена у раду са конкретном групом деце тако да све 

радионице и активности прилагођавају и мењају у складу са групом којој су намењене. 

       Посебан допринос развоју толеранције и учењу ненасилне комуникације имају 

часови Грађанског васпитања којим су обухваћени ученици од првог до четвртог разреда у 

Старом Лецу  ( укупно 11 ученика ) и ученици од V-VIII разреда у Хајдучици ( укупно 23 

ученика).  

             Од када је школа почела самостално да ради постоје организована дежурства 

наставника, а од шк. 2004/2005. и  дежурства ученика. Ученици дежурају за време одмора 

на спрату и у  холу школе, дежура по један ученик осмог разреда. Сваки месец се прави 

списак дежурних ученика који се видно истиче у холу и на спрату, заједно са списком 

дежурних наставника којима се дежурства одређују почетком школске године.  

        У последње две године уочена је повећана агресивност међу децом као и све 

агресивнији начини решавања конфликата, све мање поштовања ауторитета, поремећаји 

система вредности, недостатак позитивне идентификације, емоционална несигурност. Зато 

смо кроз радионице и предавања обрађују се теме из различитих области с циљем 

развијања самопоштовања, самопуздања, амбиција, мотивације, смањења фрустрација, 

мирног решавања конфликата, итд. 
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            У последњих пет година био је само један озбиљнији случај насилничког понашања 

ученика према другим ученицима, наставницима и запосленима у школи који је решен 

заједно са Домом здравља (и дечјим психијатром), полицијом и Центром за социјални рад 

у Пландишту. У току тих пет школских година дешавало се да се ученици потуку и  

посвађају али након обављених разговора са учеником и родитељима, брзо се смиривала 

ситуација.  

Менталитет средине и добра сарадња родитеља са разредним старешинама, 

педагогом и директором школе чине добру основу за решавање свих проблема, па и 

васпитних. 

           У склопу активности на повећању безбедности ученика одржана су предавања 

представника МУП-а из Пландишта о безбедности у саобраћају. Полицијске патроле  

редовно врше обилазак, постоји и добра сарадња са ПС Пландиште. 

         У школи од 2004/05. године ради ученички парламент који чине по три 

представника седмог и осмог разреда.                            

         И ове године у плану је реализација свих наведених програма, појачан рад секција, 

нарочито спортске секције, заједничка дружења ученика и наставника кроз излете, 

екскурзије и радне акције, веће укључивање родитеља у рад школе, радионице и 

предавања за све ученике на теме толеранције, ненасилне комуникације, јачања личности, 

болести зависности, ефикасних метода учења, итд.  
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Активности ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда 

 

 

ОШ «Јован Стерија Поповић» Велика Греда, евидентирала је следеће врсте насиља 

међу ученицима: 

-вербално насиље (вређање, исмевање, претње...) 

-социјално насиље (причање неистина, искључивање из групе, наговарање других 

на искључивање појединих...) 

-физичко насиље (ударање, уједање, гурање, отимање ствари, шутирање...) 

У највећем броју пријављивано је вербално насиље и физичко насиље првог нивоа 

(облици насиља који су решавани самостално од стране наставника у оквиру саветодавно-

васпитног рада са појединцима, групама и одељењем, исто тако, у нешто мањем броју 

случајева евидентирало се насиље другог нивоа (у решавању ових облика насиља укључен 

је и школски Тим, састављен од наставника, једног представника родитеља и директора).  

Школа поштује законом прописане процедуре реаговања у случају насиља међу 

ученицима. Одмах се обавештавају родитељи, школа потенцира на њиховом активном 

учествовању у решавању ситуације насиља. Након тога, уколико активности које 

предузима школа не дају, или дају једва видљиве резултате, обавештава се Центар за 

социјални рад који поступа даље у оквиру са својим надлежностима. 

            Школа у оквиру Годишњег плана има Програм превенције насиље, што 

подразумева континуирано праћење и активности усмерене на развијање толеранције и 

стварање позитивне климе у школском окружењу.  

           У оквиру заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, све снаге су 

усмерене на то да ОШ „Јован Стерија Поповић“ буде подстицајно и безбедно окружење за 

све ученике и раднике. 

 Активности школе у  календарској 2017. години: 

 

АКТИВНОСТ  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Пријава школе Министарству 

просвете, науке и технолошког 

развоја за укључивање у пројекат    

“Школа без насиља - ка сигурном и 

подстицајном окружењу за децу” 

15.08.2017. Ученици, сви запослени, Савет 

родитеља, Школски одбор.  

Хуманитарна акција: 

Сакупљање школског прибора  

Септембар, 

октобар 2017.г. у 

току Дечије 

недеље 

Ученици, педагог, библиотекар, 

наставници, васпитач и директор 
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Хуманитарна акција: 

„Чеп за хендикеп“ 

Током целе 

школске године 

Ученици, педагог, библиотекар, 

наставници,  васпитачи и директор 

Европски дан борбе против 

трговине људима 

18.10.2017. Ученици, педагог, библиотекар, 

представник ЦК и директор. 

Европски дан борбе против 

трговине људима 

23.10.2017. 

Други и трећи час 

Ученици, педагог, библиотекар и 

директор. 

„Сунчана јесен живота“ 10.11.2017. 

у 11:30 

Ученици, педагог, библиотекар, 

наставници, васпитач, представник ЦК. 

„Дан толеранције” 16.11.2017. Ученици, педагог, библиотекар, 

наставници, васпитач и директор 

Обележавање Дана детета 20.11.2017. Ученици, библиотекар,педагог 

Организовање међуразредних 

спортских такмичења 

Трећа недеља у 

септембру 

Ученици, педагог, професори физичког 

васпитања, наставници, васпитач 

Недеља посвећена активностима 

против насиља 

Зидне новине 

Школски зид за графите 

Насиље као негативна друштвена 

појава-радионица 

Септембар Ученици 5-8 разреда, 

одељенске старешине 

Месец лепих речи 

Зидне новине 

Школски зид за графите 

Превенција и заштита деце од 

трговине људима 

Октобар 

27.10.2017. 

Ученици 5-8 разреда, наставници, 

учитељи. 

Полицијски сужбеник и ученици 4 и 6 

разреда 

Предавање на тему: Превенција и 

заштита деце од опојних дрога и 

алкохола 

17.11.2017. Полицијски службеник и ученици 4. и 6. 

разреда 
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10. Рекреација и спорт 

 

Ниједна институција није спровела истраживање о значају спорта и рекреације за 

здравље на територији општине Пландиште. 

На територији општине Пландиште активна су 2 територијална Савеза, 17 клубова и 9 

спортских удружења који нису у сталном такмичарском рангу. 

Број активних спортиста – 550, спортисткиња – 80; 

Спортски савез општине Пландиште у склопу редовних годишњих активности 

посебан акценат ставља на промоцију спорта међу школском децом. Финансирају се сва 

општинска и окружна школска спортска такмичења и купују се неопходни спортски 

реквизити (лопте, мреже, торбе ...) као и мини полигони за децу нижих разреда основних 

школа. У сарадњи са локалним фудбалским, кошаркашким и одбојкашким клубовима 

вршимо промоцију наведених спортова; 

У организацији Спортског савеза током године организују се разне спортске приредбе 

које пре свега имају рекреативни карактер („Трка за срећније детињство“, „Спортски 

сусрети добровољних давалаца крви“, „Спортски дан жена“, „За Ваш сигурнији корак“, 

међународни „Турнир ветерана и заборављених асова“, турнир „Дан младости“ као и 

многобројне манифестације поводом обележавања месних слава у општини Пландиште); 

(Извор: Спортски савез општине Пландиште и Канцеларија за младе) 

11. Култура 

 

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:  

 Народна библиотека Пландиште, 

 Културно-образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште. 

 

 

Народна библиотека Пландиште  

 

Народна библиотека Пландиште основана је 1997. године. Укупно је запослено 3 

радника и то 2 са високом стручном спремом и 1 са средњом. Од инфраструктурних 

капацитета користе изнајмљене просторије у Пландишту и у Великој Греди. Финансирају 

се из буџета општине Пландиште-преко 80% средстава користе за плате и куповину књига. 
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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. године 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. 

 

 

Народна библиотека Пландиште 

 

Година Број књига 
Коришћење 

публикација 
Читаоци 

% у односу на 

бр. становника 

 

2013 
23.320 14.258 1729 15,2% 

 

2014 
24.441 13.066 1748 15,4% 

 

2015 
25.669 10.489 1757 15,5% 

2016 

 
26.509 9.564 1785 15,7% 

Извор: Упитник о стању у библиотечкој делатности у библиотекама АП Војводине  

 

Подаци су збирни за Народну библиотеку Пландиште и огранак у Великој Греди. 
 

 

У периоду обухваћеном упитником у Народној библиотеци Пландиште није било 

манифестација које се тичу јавног здравља. Појединачно, ученици раде групне радове и 

пишу семинарске радове на ту тему, а притом користе књиге из фонда библиотеке које се 

баве том тематиком. 

У фонду библиотеке се налази више десетина наслова који се баве том тематиком. 

Ранијих година су ученици-чланови дечије радионице „Машта може свашта“ 

учествовали у конкурсима које је расписивала Општина Пландиште поводом Дана планете 

Земље, са, углавном, темама из области очувања и заштите животне средине. 
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Број издатих књига опада сваке године, али не и број посета ( што овим упитником 

није обухваћено). Читаоци углавном користе дневну штампу, часописе, а деца долазе и 

учествују у раду дечије радионице. 

 

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 4 особe, од тога 4 на неодређено време.  

Центар располаже са бископском салом која служи за готово севе манифестације и 

тзв диско салом у којој се организују разне забаве за децу. 

Услуге ове установе користе грађани, културно-уметничка друштва, удружења 

грађана и други. 

12  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 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%. 

 

Остваривање јавног интереса у области јавног информисања: Oпштина се 

стара о остваривању јавног интереса у области јавног информисања подстичући 

разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој 

независних и професионалних медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за 

http://www.plandiste-opstina.rs/
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информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, посебно у 

циљу заштите интереса особа са инвалидитетом и обезбеђивања њиховог равноправног 

уживања права на слободу мишљења и изражавања и у циљу омогућавања остваривања 

права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене 

културе и идентитета. 

Општина обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања и распоређује их на основу спроведених јавних конкурса и 

појединачним давањима, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити 

конкуренције, без дискриминације. 

13.  Верске заједнице  

 

Будући да је општина Пландиште мултинационална и мултиконфесионална, на 

њеној територији су присутне следеће конфесије: 

 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. 

Активности верских заједница до сада нису у довољној мери укључене у спровођењу 

превентивних здравствених програма, односно не учествују у обележавању важних 

догађаја у општини кји се тичу  јавног здравља и акцијама за одређене групе  становника 

(старе, болесне и сл.). 

14. Финансирање 

Буџетом општине Пландиште 

издвајају се средства за функционисање 

Црвеног Крста. У доњој табели 

приказани су износи средстава у периоду 

од 2012. до 2017. године. 

 

Година Износ средства у 

динарима 

2012. 1.500.000,00 

2013. 1.700.000,00 

2014. 1.900.000,00 
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Из приложене табеле може се закључити да се сваке године издваја већи износ 

средстава у буџету Општине Пландиште за основно функционисање Црвеног крста. 

 Највећи део средстава је утрошен на личне дохотке, затим за енергенте и гориво, 

осигурања и око 40% за разне активности и промоције Црвеног крста. 

 Из буџета општине Пландиште се од 2012. године издвајају средства за 

функционисање Канцеларије за младе. У доњој табели приказани су износи средстава у 

периоду од 2012. до 2017. године. 

 

Година Износ средстава у 

динарима 

2012. 100.000,00 

2013. 130.000,00 

2014. 150.000,00 

2015. 180.000,00 

2016. 200.000,00 

2017 225.000,00 

 

Из приложене табеле се може закључити да се сваке године издваја већи износ 

средстава у буџету општине Пландиште за функционисање Канцеларије за младе са циљем 

што активнијег укључивања младих у различите друштвене активности.  

Највећи део средстава изваја се уз пројекте за награде најбољим студентима и 

ученицима. У 2015. године  путем пројекта од стране Министарства омладине и спорта 

2015.                  2.325.000,00 

2016. 2.300.000,00 

2017. 2.910.000,00 
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добијена су средства у износу од 665.000,00 за „Теретану на отвореном“ у циљу 

промовисања здравих стилова живота и квалитеног провођења слободног времена. 
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15.  Ставови и јавноздравствене потребе становништва и 

заједнице 

 

Истраживање је спроведено у циљу процене здравствених потреба становништва 

општине Пландиште и унапређења услуга и система примарне здравствене заштите. 

Истраживање је спроведено у периоду од 27.10.2017. године до 10.11.2017. године, на 

територији општине Пландиште. У истраживању је учествовало 250 становника општине 

Пландиште, али због некоректно попуњених упитника, на само 225 је спроведена 

статистичка анализа. Узорак су чинили испитаници оба пола, 105 мушких и 120 женских 

испитаника, старости од 19 до 85 година. Процечна старост узорка је 50 година. Узорак су 

чинили запослени испитаници (укупно 121) и незапослени испитаници (укупно 104, од 

чега су 58 пензионери). Инструменти који су коришћени за прикупљање података су 

анкета и интервју. 

Табела 1. : Структура узорка према полу и брачном статусу 

 

Из Табеле 1. можемо видети да је у истраживању учествовало највише становника 

који живе у брачној заједници (укупно 111 испитаник), затим имамо највише становника 

који нису засновали брачну заједницу, нити су у партнерским заједницама (укупно 56 

испитаника). Узорак су такође чинили и становници који су били у брачној заједници, а 

која је прекинута смрћу супружника (укупно 28 испитаника), а најмања заступљена 

категорија узорка становника су они који живе у партнерским заједницама (укупно 13).   

 

                             БРАЧНИ СТАТУС 

Пол Ожењен/ 

удата 

Партнерска  

заједница 

Неожењен/ 

неудата 

Разведен/а Удовац/ 

удовица 

Укупно 

мушки 51 5 34 7 8 105 

женски 60 8 22 10 20 120 

Укупно 111 13 56 17 28 225 
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Табела 2. Приказ процене материјалног стања испитаника 

 

У Табели 2. можемо видети да већина испитаника своје материјално стање оцењује 

као осредње, односно нешто нижи стандард, који покрива основне ствари и средства 

животних потреба (укупно 177). Наредну категорију чине испитаници који процењују да је 

њихово материјално стање на лошем нивоу (укупно 48), а следећу категорију чине 

испитаници који своје материјално стање оцењују као добро (укупно 40). Најмање 

испитаника има у категоријама које своје материјално стање оцењују као веома лоше 

(укупно 10) или веома добро (укупно 6). 

Табела 3. Приказ процене здравственог стања 

 

                 МАТЕРИЈАЛНО СТАЊЕ 

Пол Веома  

лоше 

Лоше  Осредње Добро  Веома  

добро 

Укупно 

мушки 10 26 49 18 2 105 

женски 4 22 68 22 4 120 

Укупно 14 48 117 40 6 225 

      ПРОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА 

Пол Веома  

лоше 

Лоше  Осредње Добро  Веома  

добро 

Укупно 

Мушки 6 5 44 46 4 105 

Женски 2 10 65 34 9 120 

Укупно 8 15 109 80 13 225 
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У Табели 3. приказана је процена здравственог стања испитаника. Укупно 109 

испитаника је оценило своје здравствено стање као осредње, мада је нешто мањи број 

испитаника (укупно 80) је оценила као добро, те се може претпоставити да су становници 

углавном доброг здравственог стања. Мали број испитаника процењује своје здравствено 

стање као веома лоше (укупно 8), лоше (укупно 15) и веома добро (укупно 13).   

Табела 4. Структура испитаника према полу и школској спреми 

 

У Табели 4. приказана је структура узорка према школској спреми и полу, те 

можемо видети да највише становника има завршену средњу школу, а да разлике међу 

половима нису значајне. 

Табела 5. Структура испитаника према полу и бављењу спортским активностима 

 

                ОБРАЗОВАЊЕ 

Пол Непотпуна 

ОШ 

ОШ Средња  

школа 

 ВС/ ВСС Укупно  

Мушки 1 13 65 26 105 

Женски 2 29 63 26 120 

Укупно 3 42 128 52 225 

БАВЉЕЊЕ СПОРТСКИМ 

АКТИВНОСТИМА 

Пол Професионално 

( у оквиру клуба) 

Рекреативно Неактивни  

Укопно 

  

мушки 22 37 46 105 

женски 1 32 87 120 

Укупно 23 69 133 225 
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Из Табеле 5. можемо видети да се већина становништва не бави спортским 

активностима, мада је доста велики проценат узорка укључен на неки начин у спортске 

активности (професионално - 23 и рекреативно - 69).  Према целом узорку, испитаници се 

у просеку баве 1-2 пута недељно спортским активностима. 

Табела 6. Структура узорка према полу и одласку на вакцинацију 

 

Из Табеле 6. можемо видети да већина испитаника се не вакцинише (укупно 135 

испитаника), док се 73 испитаника редовно вакцинише.  

Табела 7. Структура испитаника према полу и посетама лекару 

 

Из Табеле 7. можемо видети да испитаници углевном поесћују лекара када су 

болесни, док 66 испитаника посећује редовно лекара, а 25 испитаника избегава посете 

лекару. 

ВАКЦИНАЦИЈА 

Пол Редовно се  

вакцинишу 

Само се дете 

вакцинише 

Не примају  

вакцине 

 

Укопно 

  

мушки 35 5 65 105 

женски 38 12 70 120 

Укупно 73 17 135 225 

ПОСЕТА ЛЕКАРУ 

Пол Редовно 

посећују лекара 

Само када су 

болесни 

Избегавају 

посете лекару 

 

Укопно 

  

мушки 27 65 13 105 

женски 39 69 12 120 

Укупно 66 134 25 225 
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Табела 8. Структура узорка према полу и обављеном прегледу за рано откривање 

карцинома дебелог црева 

 

Из горе наведене табеле можемо видети да је у протеклих годину до две само 26 

испитаника  било на прегледу за рано откривање карцинома дебелог црева, док већина од 

196 испитаника није била на прегледу. 

Табела 9. Структура узорка према полу и познавању ризика обољевања од дијабетеса 

ПРЕГЛЕД- КАРЦИНОМ ДЕБЕЛОГ 

ЦРЕВА 

Пол У задњих 1-2 

године су били 

на прегледу 

Нису били 

на прегледу 

Нису сигурни  

Укопно 

  

мушки 11 92 2 105 

женски 15 104 1 120 

Укупно 26 196 3 225 

РИЗИЦИ ОБОЉЕВАЊА ОД 

ДИЈАБЕТЕСА 

Пол Упознати са 

ризицима 

Нису 

упознати са 

ризицима 

Нису сигурни  

Укопно 

  

мушки 66 35 4 105 

женски 83 27 10 120 
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Из Табеле 9. 

можемо закључити да је већина испитаника упозната са ризицима обољевања од 

дијабетеса. 

 

Табела 10. Структура узорка према полу и познавању ризика обољевања од 

кардиоваскуларних обољења 

 

Из Табеле 10. можемо закључити да је већина испитаника упозната са ризицима 

обољевања од од кардиоваскуларних болести. 

Табела 11. Приказ испитаница према пробављеном прегледу ради откривања карцинома 

грлића материце 

Укупно 149 62 14 225 

РИЗИЦИ ОБОЉЕВАЊА ОД 

КАРДИОВАСКУЛАРНИХ 

БОЛЕСТИ 

Пол Упознати са 

ризицима 

Нису 

упознати са 

ризицима 

Нису сигурни  

Укопно 

  

мушки 62 41 2 105 

женски 87 19 14 120 

Укупно 149 60 16 225 

ПРЕГЛЕД- КАРЦИНОМ ГРЛИЋА 

МАТЕРИЦЕ 

Пол Били на 

прегледу 

 Нису били 

на прегледу 

Нису сигурни  

Укопно 

  

женски 64 53 3 120 
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Из горње табеле се може приметити да су испитанице подељење по питању 

прегледа за откривање карцинома грлића материце, те да су 64 испитанице биле на 

прегледу, док 53 испитанице нису биле на прегледу. Три испитанице нису сигурне на 

каквом прегледу су тачно биле. Значајних разлика, између броја испитаница које су биле 

на прегледу и оних које нису, нема.  

Табела 12. Приказ испитаница према пробављеном прегледу ради откривања карцинома 

дојке 

 

 

Из горње табеле се може приметити да су испитанице подељење по питању 

прегледа за откривање карцинома дојке, односно да значајних разлика између испитаница 

нема, те да су 54 испитанице биле на прегледу, док 66 испитанице нису биле на прегледу.  

Према добијеним подацима, просек старости испитаника је 50 година. Младих на 

селу је све мање, те би било добро радити на пројектима који би омогућили повратак 

младих на село и пораст наталитета у мањим местима, и тиме би смањили изумирање 

сеоских домаћинстава, као и смањили просечну старост испод тренутних 50 година. На 

основу добијених података, могли би да закључимо да је становништво општине 

Пландиште оценило своје здравствено стање као добро, али да је потребно подићи свест 

становништва у вези редовних прегледа ради превенције болести, поготово карцинома, с 

обзиром да је доста велики број испитаника посећују лекаре само кад су болесни, а већина 

испитаника није ни била на превентивним прегледима, као што је нпр. преглед за рано 

откривање карцинома дебелог црева. Повећање писмености и образовања, помоћ око 

школовања, повећање могућности запослења и сл., су још неки од проблема на којима се 

треба радити у циљу повећања стандарда, будући да испитаници процењују своје 

материјално стање као осредње, које нагиње ка лошем.   

Жалбе и предлози које су испитаници навели у циљу унапређења службе опште 

медицине највише се односе на свакодневани недостатак броја лекара како у селима, тако 

и у седишту општине. Према наводима испитаника, недостатак броја лекара и стручног 

ПРЕГЛЕД- КАРЦИНОМ ДОЈКЕ 

Пол Били на 

прегледу 

 Нису били 

на прегледу 

Нису сигурни  

Укопно 

  

женски 54 66 0 120 
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особља ствара гужве, те да су због тога лекари недоступни, а да је стручно особље 

углавном нељубазно. Следећи велики проблем који становници наводе да постоји у 

служби опште медицине јесте недостатак адекватних дијагностичких инструмената, те да 

су због тога становници приморани да за неке чак обичне анализе путују у другу општину, 

што већини представља проблем због путовања и финансијске ситуације. Као проблем 

наводе и недостатак лекара специјалиста, поготово интерне медицине и гинекологије. 

Предлози које наводе за решавање наведених проблема су, а који се не односе на само 

запошљавање већег броја лекара су:  

 укидање изабраног лекара – због веће доступноси; 

 укидање заказивања – пошто се заказани термини слабо поштују због обима посла и 

малог броја стручног особља; 

 увођење електронских рецепата за лекове – ради убрзавања рада лекара и стварања 

мањих гужва у Дому здравља; 

 отварање саветовалишта у склопу кога би били организовани редовни систематски 

прегледи– као рад на превенцији болести и унапређењу здравља. 
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16.  SWOT анализа 

 

Снаге 

 

 

1. Стратешка документа (Стратегија јавног здравља, Стратегија за контролу и 

превенцију хроничних незаразних болести, Стратегија о спречавању 

злоупотребе дрога, Стратегија развоја заштите менталног здравља, Стратегија 

контроле дувана, Стратегија безбедности и здравља на раду, Стратегија о ХИВ 

инфекцији и сиди, Стратегија одрживог развоја општине Пландиште, Стратегија 

социјале заштите општине Пландиште, Локални план управљања отпадом); 

2. Јавне политике у области здравља (Закон о локалној самоуправи, Закон о 

здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима 

пацијената, Закон јавном здрављу, Закон о заштити становништва од заразних 

болести, Закон о заштити и остваривању права ментално оболелих лица); 

3. Европски претприступни   фондови; 

4. Прекогранична сарадња; 

5. Процена и праћење здравља у заједници (Извештаји Завода за јавно здравље); 

6. Промотивне активности (Црвени крст, школе, дом здравља, ЦСР, ЛС); 

7. Организације цивилног друштва која се баве темом јавног здравља; 

8. Добијена средства за реновирање Дома здравља  у Пландишту; 

9. Вакцинација (97%); 

10. Контрола и превенција заразних болести; 

11. Доступност здравствене заштите 24 сата дневно; 

12. Добра опремљеност санитетским возилима; 

13. Организациони капацитети (служба за педијатрију, служба за гинекологију, 

патронажна служба, хитна служба, стоматолошка служба); 

14. Постојања и доступност институција здравља (Дом здравља, болнице, Фонд 

здравствене заштите, Завод за јавно здравље, Заштитник пацијената, Савет за 

јавно здравље, надлежна одељења у Општинској управи); 

15. Препознавање употребе дувана, алкохола и дроге као  штетних материја;  

16. Стручни кадар (повратак лекара са специјализације-општа медицина, 

педијатрија гинекологија); 

17. Здравије мајке и бебе;  

18. Информациони системи (електронска набавка лекова за хроничне болеснике, 

заказивање специјалистичких прегледа и сл.); 

19. Већи квалитет услуга у лабораторији; 

20. Ефектна и економична здравствена заштита;  
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21. Сигурнија радна места (безбедност и здравље на раду);    

22. Водоводи у свим насељима; 

23. Гасификација свих насеља; 

24. Електрична енергија у свим насељима; 

25. Саобраћај (сва насеља су повезана локалним путевима и кроз општину пролaзе 

два државна пута 1 и 2 реда; саобраћајна сигнализација); 

 

Слабости  

1. Становништво (просечна старост, миграције, наталитет, просечан број чланова 

домаћинства, некомерцијална домаћинства); 

2. Рањиве популационе групе (мигранти, избеглице, Роми/Ромкиње, инвалиди, 

незапослени); 

3. Образовна структура становника (претежно средња стручна спрема); 

4. Компјутерска писменост; 

5. Структура запослених (већинска ангажованост неквалификоване радне снаге); 

6. Просечна зарада; 

7. Дуговања Дома здравља; 

8. Социјалне и економске детерминанте здравља (недостатак финансија); 

9. Недовољан број превентивних активности (Дом здравља, организације цивилног 

друштва, верске заједнице, установе образовања, установе културе); 

10. Смањена реализација превентивних прегледа; 

11. Удаљеност сеоских амбуланти у 13 насељених места са старим и малобројним 

становништвом; 

12. Тежа доступност  одређених специјалистичких  служби (интерниста, 

неуропсихијатар, офталмолог); 

13. Фактори ризика (исхрана, хигијена, вода, физичка некативност, неконтролисано 

уклањање отпада);  

14. Недоступност физичке активности школске деце у селима 

15. Низак проценат покривености канализационом мрежом (17%); 

16. Велики број септичких јама; 

17. Анализа воде (јавне чесме и део водовода);  

18. Део водовода без употребне дозволе; 

19. Дивље депоније; 

20. Загађеност река и канала; 

21. Сузбијање амброзије на приватним парцелама; 

22. Мониториг ваздуха и земљишта; 

23. Хербициди (неконтролисано коришћење и одлагање амбалаже); 

24. Недостатак финансијских средстава за одржавање путне мреже; 

25. Низак проценат ангажованости радно способног становништва; 
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26. Разуђеност општине; 

 

Шансе 

1. Улазак у ЕУ; 

2. Сарадња са покрајинским и републичким органима и организација; 

3. Сарадња са општинама из суседства; 

4. Унапређење Прекограничне сарадње;  

5. Сарадња са Републичким фондом за здравство; 

6. Сарадња са Заводом за јавно здравље;  

7. Стратешка документа на националном нивоу;  

8. Међусекторска сарадња;  

9. Претприступни фондови ЕУ; 

10. Финансије; 

 

Претње 

1. Природне катастрофе (поплаве, земљотреси, суша); 

2. Повољни услови за нове претње;  

3. Глобализација; 

4. Повећање броја оболелих од масовних незаразних болести. 

5. Инфективне болести (нови узрочници, старе болести као што је ТБЦ,  

резистенција на антибиотике);  

6. Болести  зависности повезане са пушењем, алкохолом и дрогом;   

7. Гојазност као глобални проблем; 

8. Лимитирана финансијска средства; 

9. Лоша демографска и социјална структура становништва-константно присутан 

негативан тренд природног прираштаја; 

10. Неповољна  економска ситуација;(висок ниво незапосености као последица 

неповољних привредних кретања); 

11. Распад јавно-здравственог система у случају ванредне ситуације;  

12. Тероризам, посебно биотероризам; 
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ДЕО ДРУГИ 
 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

 

 

1.ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ  

1.1. Унапређење здравља и смањење неједнакости у здрављу 

1.2. Спречавање и сузбијање болести и водећих ризика по здравље становника општине 

2.ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАДНА ОКОЛИНА 

2.1.Унапређење  животне средине и радне околине 

3.ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА 

3.1.Развој акција промоција здравља у општини 

4. ДОСТУПНОСТ ЗДРАВЉА 

4.1. Подршка развоју доступне, квалитетне и ефикасне здравствене заштите  
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АКЦИОНИ ПЛАН ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2018-2025 
 

ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ 

1.1. Циљ Унапређење здравља и смањење неједнакости у здрављу 

Индикатор 

циља 

 

Бр. 
Специфични 

циљ/Мера 
Активност Рок 

Одговорни 

субјекти 
Индикатори Потребни ресурси Напомене 

1.1.1. 

Унапређење 

исхране и 

физичке 

активности 

1.1.1.1.Развој, 

спровођење и 

евалуација 

едукативних 

програма за 

одређене 

популационе групе 

(млади, деца) 

 

 

2019 

-Општинска 

управа,  

-Завод за јавно 

здравље, 

-Дом здравља, 

-Образовне 

установе,  

-Удружења 

-Број програма 100 000,00 

 

1.1.1.2.Израда 

флајера и водича 

„здрава исхрана“ 

2019 

-Општинска 

управа, 

-Дом здравља, 

-Завод за јавно 

здравље, 

-Образновне 

установе, 

-Удружења 

-Број флајера 

Набавка машине за 

дигиталну штампу 

(400.000,00) 

-Буџет 

општине, 

-Конкурс 



ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

109 

 

1.1.2. 

Унапређење 

здравља 

осетљивих 

група путем 

додатних 

мера 

1.1.2.1.Развој, 

спровођење и 

евалуација 

едукативних 

програма за 

одређене 

популационе групе       

(стари, Роми, 

избеглице, 

мигранти, жртве 

насиља, 

незапослени, 

социјано угрожена 

лица, лица са 

сметњама у развоју, 

самохрани 

родитељи, 

повратници из 

реадмисије) 

-“Базар здравља“ 

-Мерење 

тежине,висине,крвн

ог притиска и пулса 

-Мерење нивоа 

триглицерида,холес

терола,шећера у 

крви 

-Давање савета о 

дојењу,физичкој 

активности,правилн

ој исхрани и 

хигијени 

-Предавање на тему 

значаја редовне 

имунизације 

2020 

-Општинска 

управа, 

-Завод за јавно 

здравље, 

-Дом здравља, 

-Образовне 

установе, 

-Удружења 

-Лекари опште 

медицине, 

-Педијатри, 

-Патронажне 

сестре, 

-Медицинске 

сестре-техничари 

Број кампања 

-Број 

спроведених 

здравствено-

васпитних 

активности, 

-Обухват 

вакцинацијом, 

-Број становника 

обухваћених 

прегледима, 

150.000,00 

 

-Техничка 

подршка (апарати, 

техника и 

материјал 

потребан за 

реализацију) 

-Донаторска 

средства, 

Покрајинска 

средства, 

-ОЦД, 

-Удружења 

за борбу 

против 

шећерне 

болести 
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ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ 

1.2. 

Циљ Спречавање и сузбијање болести и водећих ризика по здравље  становника општине 

Индикатор 

циља 
 

Бр. 
Специфични 

циљ/Мера 
Активност Рок 

Одговорни 

субјекти 
Индикатори 

Потребни 

ресурси 
Напомене 

1.2.1. 

Превенција и 

сузбијање 

пушења и 

изложености 

дуванском диму, 

штетне употребe 

алкохола и 

злоупотреба 

дрога становника 

општине 

1.2.1.1.Прилагођава

ње аналитичких 

података о 

здравственим 

потребама  и 

другим 

очекивањима 

становништва за 

корисне 

информације 

-Акција 

обележавања дана 

болести зависности 

2020-2025 

сваке године 

 

 

-Општинска 

управа, 

- Завод за јавно 

здравље, 

-Дом здравља, 

 -Црвени крст 

Број флајера са 

подацима, 

-Извештаји 

120.000,00 

(по години 

20.000,00) 

-Буџет 

општине 
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1.2.1.2. Предлажемо 

пројекат у коме ће 

као кординатори и 

едукатори 

едукатора бити 

ангажовани колеге 

из Одсека за 

промоцију здравља 

и здравствено 

васпитање. Као 

сарадници, односно 

едукатори би били 

ангажовани 

заинтересовани 

наставници и 

сарадници из ОШ    

(психолози, 

педагози, проф. 

биологије ..) и 

сходно 

могућностима 

патронажа). 

Организовати 

сетове предавања, 

играонице са 

ђацима виших 

разреда  и 

родитељске 

састанке по датим 

областима: 

Злоупотреба дрога, 

алкохола и  

превенција и 

сузбијање пушења. 

Кренути са 

активностима 

2020-2025 

-Општинска 

управа, 

-Дом здравља, 

-Завод за јавно 

здравље, 

-Образовне 

установе, 

-Удружења 

-Број 

предавања, 

радионица, 

флајера, 

изложби, 

извештаја 

-Предавачи 

сарадници, 

-Техничка 

подршка, 

-Простор, 

-Промотивни 

материјал 

-Буџет 

општине, 

Спонзори, 

-Донатори 
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почетком школске 

године, а финале у 

јуну. Иначе 26. јуна 

је Међународни дан 

борбе против 

наркоманије, када 

би требало 

организовати 

завршни скуп. 

Предвидети 

предтест и посттест 

учесника. 

Презентовати 

активности у 

медијима. 

1.2.1.3. Акција 

обележавања дана 

болести зависности 

 

Разрадиће Дом 

здравља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности ће 

се понављати и 

усклађивати 

континуирано 

сваке године 

-Лекари опште 

медицине, 

-Педијатри, 

-Гинеколог, 

-Патронажне 

сестре, 

-Медицинске 

сестре 

-Број 

предавања на 

тему болести 

зависности, 

-Извештај о 

спроведеним 

акцијама 

обележавања 

дана борбе 

против 

пушења, дроге 

и алкохола 

-Предавачи 

-Промотивни 

материјал 

(агитке, летак, 

постери, ЦД и 

сл.) 
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1.2.2. 

Унапређење 

здравља 

становника 

општине од 

водећег 

јавноздравствено

г значаја 

(репродуктивно и 

сексуално 

здравље, 

превентивна 

стоматолошка 

здравствена 

заштита) 

1.2.2.1.Предлагање 

скриниг програма 

на основу праћења 

епидемиолошке 

ситуације/У 

договору са ДЗ 

сходно техничким 

могућностима  

2023-2025 

сваке године 

-Општинска 

управа, 

-Завод за јавно 

здравље, 

-Дом здравља 

Извештаји 
700.000,00 по 

години 

-Буџет 

општине, 

-Донације 

 

1.2.2.2 Недеља 

здравља уста и зуба  

Демонстрација 

одржавања 

правилне хигијене 

уста и зуба 

Интерактивно 

предавање о 

предностима здраве 

хране 

Одржавање 

здравствено-

васпитних изложби 

Учествовање на 

ликовно-

литерарном 

конкурсу у 

организацији Завода 

за јавно здравље 

2019-2025 

месец мај 

-Општинска 

управа, 

-Завод за јавно 

здравље, 

-Дом здравља, 

-Образнове 

установе, 

-Предшколске 

установе, 

-Црвени крст 

-Број 

предавања на 

тему  болести 

уста и зуба, 

-Извештај о 

спроведеним 

акцијама 

-Предавачи, 

-Промотивни 

материјал; 

(агитке, летак, 

постери, ЦД и 

симболичне 

награде за 

учесник 

конкурса) 
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1. ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАДНА ОКОЛИНА 

2.1. Циљ Унапређење животне средине и радне околине 

 

Индикатор 

циља 

 

 

Бр. Специфични 

циљ/Мера 

Активност Рок Одговорни 

субјекти 

Индикатори Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.1.1. Праћење, 

евалуација и 

унпређење 

животне 

средине и 

процена 

ризика по 

здравље 

2.1.1.1. Израда и 

доношење стратегија и 

планова 

 

-Израда годишњих 

програма 

2018-2025 

 

 

 

Сваке 

године 

-Општина 

Пландиште, 

-Завод за јавно 

здравље 

-ЈП 

-Удружење  

-Стратегија; 

-План; 

 

 

-Програм 

 

 

 

400.000,00 

(50.000,00 по 

години) 

-Буџет 

општине 

(финансирањ

е из накнаде 

за заштиту и 

унапређењеж

ивотне 

средине) 

2.1.2. Унапређење 

праћења 

штетних 

фактора са 

радног места и 

откривање  

ризика по 

здравље  

2.1.2.1.Спровођење 

истраживања утицаја 

животне и радне средине 

на здравље радника и 

становништва 

 

-Израда програма 

промоције  здравља на 

радном месту  

 

 

 

2018-2025 

 

 

 

 

 

 

-Општина 

Пландиште, 

-Завод за јавно 

здравље 

-ЈП 

-Удружење 

-Извештај; 

 

-Програм; 

 

 

 

 

 

400.000,00 

(50.000,00 по 

години) 

 

-Буџет 

општине 

(финансирањ

е из накнаде 

за заштиту и 

унапређењеж

ивотне 

средине) 

2.1.3. Унапређење 

снабдевања 

здравствено 

исправном 

водом за пиће 

2.1.3.1. Учесталија 

контрола квалитета вода 

(повећати фреквентност и 

број узорака у односу на 

Правилник) 

- Идентификовање 

водоводних азбестних 

 

 

 

 

2018-2025 

-Општина 

Пландиште, 

-Завод за јавно 

здравље 

-ЈП 

 

-Извештај; 

 

 

 

 

 

 

 

1.120.000,00 

(140.000,00 по 

години) 

 

-Буџет 

општине 

(финансирањ

е из накнаде 

за заштиту и 

унапређењеж

ивотне 
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цеви  средине) 

2.1.4. 

 

 

 

 

 

Унапређење 

диспозиције 

отпадних 

материја 

2.1.4.1.Контрола 

диспозиције отпада; 

-Израда катастра 

загађивача на локалном 

нивоу; 

-Идентификовање дивљих 

депонија; 

-Едукација о одлагању 

амбалажног отпада од 

хербицида и пестицида 

 

 

 

 

 

 

2018-2025 

 

 

 

 

 

-Министарство 

Покрајински 

секретаријат 

-Општина, 

-Завод за јавно 

здравље 

-Факултет 

-ЈП 

-Удружење 

пољопривредника 

 

-Извештај;  

 

-Kатастар 

загађивача на 

локалном 

нивоу; 

 

 

 

 

 

400.000,00 

(50.000,00 по 

години) 

-Буџет 

општине 

(финансирањ

е из накнаде 

за заштиту и 

унапређење 

животне 

средине) 

2.1.5. Унапређење 

квалитета 

ваздуха и 

осталих 

компоненти 

животне 

средине 

2.1.5.1. Контрола 

квалитета ваздуха; 

 

Анализа полена  

 

 

 

 

 

2018-2025 

Општина 

Пландиште 

-Завод за јавно 

здравље 

-Факултет 

-ЈП 

-Удружење 

-Предузећа по 

Уговору 

-Извештај; 

 

 

 

 

 

 

 

32.000.000,00 

(4.000.000,00 

по години) 

-Буџет 

општине 

(финансирањ

е из накнаде 

за заштиту и 

унапређење 

животне 

средине) 

2.1.6. Унапређење 

образовно-

васпитних 

активности у 

области 

очувања и 

унапређења 

животне 

средине 

 

-Еукације деце у 

предшколским 

установама и школама; 

 

 

 

 

 

2018-2025 

-Општина 

Пландиште 

-Канцеларија за 

младе 

-Школе 

-Предшколске 

установе 

-Кампање 

-Еко  

-Радионице 

-Број школа 

-Број деце 

  

160.000,00 

(20.000,00 по 

години) 

-Буџет 

општине 

(финансирањ

е из накнаде 

за заштиту и 

унапређење 

животне 

средине) 
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ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА 

3.1. 

Циљ Развој акција промоција здравља у општини 

Индикатор 

циља 
 

Бр. 
Специфични 

циљ/Мера 
Активност Рок 

Одговорни 

субјекти 
Индикатори 

Потребни 

ресурси 
Напомене 

3.1.1. 

Унапређење 

знања и 

понашања 

становника 

општине у 

вези са 

очувањем и 

унапређењем 

здравља и 

смањивањем 

фактора 

ризика 

3.1.1.1.Дан здравља-

промотивна акција у 

медијима (7. Април) 

 

Дан пешачења-„Ходамо 

заједно“ (5 км-10км)  

 

 

2022 

 

 

-Општинска 

управа 

-Одељење за 

друштвене 

делатности и 

послове органа 

општине и 

- Дом здравља 

 

 

Број 

читалаца-

слушалаца 

 

 

 

 

 

 

210.000,00 

 

 

 

 

 

Буџет 

општине 

-Конкурс 

ОЦД 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2.Развој 

инфраструктуре за 

спровођење рекреативних 

програма(бициклистичка 

стаза и стаза здравља) 

2021 

-Општинска 

управа,  

-Спорстки савез,  

-Канцеларија за 

младе 

Дужина 

изграђених и 

обележених 

стаза 

3.000.000,00 

-Буџет 

општине   

Донаторска 

средства 
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3.1.2. 

Унапређење 

партнерства и 

друштвене 

укључености 

за здравље у 

општини 

3.1.2.1. Идентификовање 

партнера  на свим нивоима 

 

 

од 1 јануара 

до 30 јуна 

2019. 

  

 -Општинска 

управа, 

-Центар за 

социјални рад, 

-Дом здравља, 

-Образовне 

установе, 

-Полицијска 

управа, 

Листа 

партнера 

 

 

 

/ 

 

3.1.2.2 Оснивање 

коалиције здравља-

Протокол о сарадњи (Дом 

здравља, школе, ПУ, 

Црвени крст, ОЦД  које се 

баве здравством, ЦСР, 

Општина) 

 

од 1. јула до 

31. децембра 

2019.   

 

 

-Спорстки савез, 

-Канцеларија за 

младе, 
Протокол / 
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4.ДОСТУПНОСТ ЗДРАВЉА 

4.1. 

Циљ Подршка развоју доступне , квалитетне и ефикасне здравствене заштите 

Индикатор 

циља 

 

 

Бр. 
Специфични 

циљ/Мера 
Активност Рок 

Одговорни 

субјекти 
Индикатори 

Потребни 

ресурси 
Напомене 

4.1.1. 

Унапређење 

доступности и 

приступачности 

здравствене 

службе 

4.1.1.1. Процена 

приступачности и 

доступности 

здравствене заштите 

Социјално 

вулнерабилних група и 

процена разлога и 

степена њихове 

угрожености 

2018-2025 

-ЦСР, 

-Дом здравља, 

-Завод за јавно 

здравље, 

-Општина (Савет 

за здравље) 

 

 

 

 

-Извештај 

 

 

 

/ 

 

4.1.1.2.Предлагање мера 

за унапређење односно 

за отклањање препрека 

(културних, језичких, 

материјалних, 

транспортних) за 

коришћење здравствене 

заштите  и повезивање 

са одговарајућим 

службама 

2018-2025 

Општина(Саветник 

права пацијената) 

-Завод за јавно 

здравље, 

- Дом здравља,  

-Образовне 

установе,  

- Установе културе 

 

-Број мера, 

-Број водича 
/ 

 

4.1.1.3 Израда водича и 

процедура за 

поштовање права 

пацијената 

2024 -Општина 

(Саветник права 

пацијената) 

-Дом здравља, 

-Завод за јавно 

-Број водича 

-Број мера 

 

500 комада 

10.000,00  
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здравље, 

-Установе 

образовања, 

-Установе културе, 

-ЦСР 

4.1.2. 
Унапређење 

квалитета 

здравствене 

заштите и 

безбедности 

пацијената 

4.1.2.1.Формирати тело 

за квалитет здравствене 

заштите и безбедности 

пацијената на нивоу 

општине 

2018-2021 

Завод за јавно 

здравље, 

- Дом здравља 

- Удружења 

пацијената, 

-Општинска 

управа 

Извештај 

  

4.1.3. Унапређење 

ефикасности 

здравствене 

заштите 

4.1.3.1.Унапређење 

система за процену 

задовољства 

корисника/пацијената 

2021-2025 

-Завод за јавно 

здравље,  

-Дом здравља 

 

Дефинисан 

метод за 

процену  

  

4.1.4. 

Унапређење 

доступности 

лекова, вакцина, 

медицинских 

средстава и 

ефикасности 

фармацеутске 

здравствене 

заштите 

4.1.4.1.Праћење 

потрошње лекова, 

стоматолошког 

материјала на нивоу 

Дома здравља 

 

 

2019-2025  

- Дом здравља 

-РФЗО 

-Савет за здравље 

-Завод за јавно 

здравље, 

 

 

Извештај 

 

70 000,00 

(10.000,00 на 

нивоу 

године) 

 

 

 

 

 

   

4.1.4.2 Праћење стопе 

вакцинисане деце и 

одраслог становништва 

у општини 

 

2019-2025 

Завод за јавно 

здравље,  

-Дом здравља,   

-Савет за здравље 

Извештај 

 

70 000,00 

(10.000 на 

нивоу 

године) 
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СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

РЕСУРСИ/БУЏЕТ 

 

Процењено је да ће за реализацију Плана јавног здравља 2018-2025 предвидети 

износ од 40.710.000,00 динара. 

Детаљни годишњи буџет  примене Плана јавног здравља 2018-2025 у износу од 

40.710.000,00 динара  биће урађени  на основу разрађених годишњих планова  за те године, 

а на основу извештаја. 

Средства за реализацију овог Плана обезбеђиваће се из различитих извора: из 

буџета локалне самоуправе, од донатора и из других извора.  

 

АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ 

 

Аранжмани за примену Плана јавног здравља 2018-2025 обухватају локалне 

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

Структуру за управљање процесом примене Плана јавног здравља 2018-2025 након 

његовог усвајања, представљаће Савет за здравље који је у законској обавези  извештавања 

о спроведеним активностима на годишњем нивоу, односно у току једне буџетске године 

према оснивачу, односно Скупштини општине Пландиште и Министарстсву за здравље 

преко Завода за здравље Панчево. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 

 

Мониторинг (системски процес прикупљања података) спроводиће се 

континуирано и дугорочно за период 2018-2025 као анализа података и доношење оцене 

успешности једном годишње. 

Финална евалуација (анализа података и доношење оцене о успешности) обавиће се 

на крају 2025 године. 
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Основни критеријуми су: 

1.Релевантност 

2. Ефективност (делотворност) 

3. Ефикасност (исплативост) 

4. Утицај 

5. Одрживост  

Кључни индикатори: 

1.Индикатори доступности здравствене заштите 

1.1. Обухват лекарима; 

1.2.Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом заштитом; 

 

 2.Индикатори ефикасности 

2.1.Просечан број посета по изабраном лекару; 

 

3.Индикатори квалитета 
3.1. Удео превентивних прегледа; 

3.2. Скрининг карцинома колона (дебелг црева); 

3.3 Скрининг дијабетеса; 

3.4. Број откривене деца са сметњама у развоју; 

 

4. Индикатори здравственог стања 

4.1. Стопа смртности;  

4.2. Стопа неонаталне смртности; 

 

 

Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет алата као 

што су евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, анкете, разговори), 

извештавање, званичне евиденције... 

 

Одговорност: Савет за здравље општине Пландиште.  
 

 
 


