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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
0.1. Еволуција доктрине локалног економског развоја
Неки уобичајени индикатори економског развоја су привредна структура, запосленост и
предузетништво. На локалном нивоу, програми економског развоја се често односе и на
привлачење инвестиција, промоцију, побољшање услова пословања, и квалитета живота.
Доктрина локалног развоја је дуго држала до принципа отварања регије за трговину и
обезбеђивања неопходне инфраструктуре за економски развој као начина привлачења
капитала. Атрактивност регије по овом принципу лежи у нижој цени радне снаге и мањој
искоришћености потенцијала за развој. Међутим, показало се да овакав приступ није
довољан и сам не представља решење неједнакости међу регијама унутар једне државе.
Од 1990-их година у Европи се све чешће примењују теорије локалног развоја које не
зависе искључиво од конкретних фактора попут инфраструктуре и трговине, већ
обухватају и технолошки развој и образовање. Технолошки развој зависи од образовања,
локалних иницијатива и иновација, фактора који у многоме зависе од јавне политике
региона, односно локалне самоуправе. Док развој инфраструктуре доприноси до
краткотрајног брзог економског раста и неопходан је за омогућавање подобних
активности, развој људског капитала представља кључни део новијих теорија локалног
економског развоја. Данас је општеприхваћено да локални економски развој зависи од
множине међусобно повезаних фактора, чија идеја је да омогуће подобно окружење за
само-одржив развој.
Локални развој обухвата широки скуп различитих концепција, активности и процеса
којима се локалне институције, организације и други актери мобилишу на одређеној
територији ради креирања, реализације и развоја активности којима се на најбољи начин
користе ресурси одређене локалне заједнице. Локални развој реализује се помоћу низа
мера које доносе поједини региони, градови или уже административно–територијалне
јединице, као и бројним програмима националних влада усмерених на пружање подршке
локалним актерима. Глобални циљ локалног развоја најчешће се своди на настојање да се
повећа приход, прошире могућности за запошљавање и обезбеди виши квалитет живота на
одређеној територији. Имплицитно, циљ политике локалног развоја је да исправи
одређене недостатке тржишног механизма или грешке националне економске политике.
Обезбеђујући неопходне ресурсе, политика локалног развоја доприноси не само локалном
економском развоју, већ и укључивању шире локалне заједнице. Политика локалног
развоја укључује бројне јавне (административне) и друштвени актере, као што су:
локални, регионални органи и органи централне владе, односно предузећа, грађане,
развојне агенције, образовне институције, невладине организације и друге заинтересоване
стране.
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0.2. Поређење релевантних методологија
Иако се локалном развоју посвећује пажња још од 60-их година прошлог века, политика
локалног развоја добија велики и све већи значај у земљама чланицама ОЕЦД од раних
1980-их година. Током година мењали су се циљеви и инструменти локалног развоја. У
табели 1; сумарно су приказани временски оквир, циљеви и средства (инструменти и
мере) локалног економског развоја од почетка шездесетих година прошлог века до данас.
Табела 1: Инструменти и мере локалног економског развоја од почетка шездесетих година до данас

Таласи

Циљеви

Први талас: од
1960-их до раних
1980-их.

Тежиште је на привлачењу
инвестиција у производне
делатности одређеног
локалног подручја.

Други талас: од
1980-их до
средине 1990-их.

Тежиште се помера ка
задржавању и развоју
постојећих делатности
(индустрија).

Трећи талас од
касних 1990-их до
данас.

Тежиште се помера од
директне подршке
предузећима ка стварања
подстицајнијег целокупног
пословног миљеа за развој
пословања.

Средства
Субвенционисање кредита, директне
исплате предузећима, пореска изузећа,
привлачење радно интензивних
индустријских програма.
Kоришћење, како директних исплата
предузећима, тако и обезбеђење
управљачке помоћи, савета и тренинга за
МСП, техничке помоћи и подршке при
оснивању предузећа.
Подстицање иновативности и
конкурентности предузећа, кластерске
иницијативе, реформа прописа, смањење
административних и фискалиних
оптерећења и сл.
Прихватање техника трећег таласа није
елиминисало коришћење добре праксе
првог и другог таласа.

Основне карактеристике савременог приступа локалном развоју су:









Тежиште на квалитативном, ширем и структурном развоју и способности локалне
заједнице да створи нове активности.
Преоријентација приступа локалном развоју од тзв. ”одозго на доле” ка ”одоздо на
горе” перспективи. Овим приступом потенцира се значај предузетништва, локалног
иновативног и људског капитала за локални развој.
Децентрализација, као процес поделе надлежности и одговорности за локални
развој.
Локалне развојне иницијативе које су усмерене на јасан локални садржај и
представљају одговор на локалне проблеме и циљеве, а иницијативе покрећу и
реализују локални актери.
Партнерски приступ, кооперација и укључивање свих заинтересованих страна
приликом дефинисања стратегије локалног развоја и приликом њене реализације.
Дугорочна оријентација не само у погледу циљева, већ и у стварање локалних
капацитета од којих се очекује да покрећу иницијативе, предлажу решења и
истрајно раде на реализацији усвојене стратегије.
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Самоодрживи развој, схваћен као максимизирање благостања људи и обезбеђење
солидне економске, друштвене и природне основе како за садашњу, тако и за
будуће генерације.
Прилагођеност мера потребама и могућностима локалног развоја сваке средине.
Стратегија локалног економског развоја обезбеђује оквир за програме и активности
које се предузимају. Уобичајено се заснивају на процени природе економских и
социјалних проблема који погађају неку област, као и начинима којима се могу
отклонити ти проблеми. У реализацији изабране стратегије подршку дају бројне
оперативне структуре, међу којима највећи значај имају локални и регионални
органи управе, предузећа и/или развојне агенције.

Активности којима се најчешће реализује стратегија локалног развоја су: подстицање
развоја малих и средњих предузећа, подстицање оснивања нових предузећа, промоција
страних и домаћих инвестиција, развој ”тешке” пословне инфраструктуре (изградња и
поправка основних прилазних путева, поправка индустријских железничких пруга,
изградња и реконструкција пословног простора, изградња и реконструкција комуналне
инфраструктуре, изградња телекомуникационе структуре), развој ”меке” пословне
инфраструктуре (обезбеђење образовања и тренинга, подршка истраживању и развоју,
пружање услуга пословног саветовања, обезбеђење приступа финансијских средствима,
подршка оснивању и развоју пословних асоцијација, омогућавање пословног повезивања,
побољшање квалитета живота, побољшање услуга локалних органа управе), стратегије за
повећања личне безбедности и смањење криминала, развоја кластера и слично.
0.3. Примењена методологија
Примењена методологија креирања плана локалног економског развоја заснива се на
Закону о планском систему Републике Србије и члану 9. наведеног закона. План развоја
јединице локалне самоуправе је дугорочни документ, који се усваја за период од пет до
седам година. При чему, једном усвојени документ може бити подложан периодичној
ревизији, корекцији и допуни у складу са променама у окружењу.
План развоја садржи ситуациону анализу, односно анализу постојећег стања.
Припремљена је с циљем детаљнијег и свестранијег сагледавања досадашњег нивоа
развоја и развојних могућности општине Пландиште, идентификовања основних
привредних ограничења и праваца за њихово превазилажење. Други део Плана садржи
визију, односно жељено стање које је детаљније образложено кроз стратешке циљеве и
пратеће иницијативе.
Наведени циљеви представљени су кроз четири перспективе – перспектива привреде и
грађана, перспектива инфраструктуре, перспектива локалне управе и администрације, и
социјална перспектива (здравство, култура, образовање, невладине организације). Сваки
од појединачних циљева је представљен путем стратешке мапе и усклађен коришћењем
листе усклађених циљева.
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ДЕО I – ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
1.1.1. Локација и позиција
Општина Пландиште смештена је на половини магистралног пута Зрењанин-Вршац, на 85
km од Београда, на регионалном путу Пландиште, Алибунар, Панчево, Београд. Од Новог
Сада удаљена је 125 km. Простире се на 383 километра квадратна југоисточног дела
Војводине. Границе општине Пландиште чине река Брзава, канал Дунав-Тиса-Дунав,
Шулково и Румунска граница. Демографски гледано спада у ред средње насељених
општина у којој живи 10.314 становника. Пландиште, седиште општине, има
3.825 становника.
Табела 2: Број становника и густина насељености
Подручја
Година
Насеље
Пландиште
Општина
Пландиште
Република
Србија (у 000)
Извор: РЗС

Густина насељености
(број становника/km2) у
2018. години

Број становника
1991.

2002.

2011.

2017.1

2018.

4.380

4.270

3.825

-

-

-

14.581

13.377

11.336

10.429

10.314

26,93

759.5636

749.8001

718.6862

702.0858

698.2604

79,02

Општина Пландиште је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну
самоуправу у складу са Уставом Републике Србије. Броји укупно 14 насеља. Пландиште
припада Јужнобанатском управном округу у територијалном и административном
погледу. Налази се на североистоку Републике Србије.Национална структура становника
је богата, јер на овим просторима живи 20 нација и етничких група. Од укупног броја
становника Општине Срби чине – 51,76%, Мађари – 11,29%, Македонци – 9,19%, Румуни
– 6,92%, Словаци – 5,43%, Роми – 2,48%. Српски, македонски, мађарски, румунски, и
словачки језици су равноправно у употреби у свим државним институцијама.
Само насеље Пландиштеје 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 1500m северно и западно од насеља срећемо терене који имају од 1 – 4
метра ниже апсолутне висине. Атар Пландишта је дуг 13 km, а највећа ширина му је 5 km.
Насеље Пландиште припада панонском типу, има облик неправилног четвороугла.

1

Процена становништва из 2017. године према подацима Републичког завода за статистику
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Насеље се простире се у правцу југозапад-североисток, дужином од 1600 m, а ширином
око 1000 m.
1.1.2. Досадашњи развој
Територија општине Пландиште је била насељена још у палеолиту, затим неолиту,
бронзаном и гвозденом добу, о чему сведоче пронађени материјални трагови. Банат је под
Римљанима био 150 година, а у периоду Велике сеобе народа, овде су се смењивали
Словени, Авари, Гепиди итд. О тим насељима нема писаних извора.
Најстарије насеље на територији општине Пландиште је Стари Лец, које се први пут
помиње у писаним изворима 1333. год., под именом Лећ. До турске владавине помиње се
још седам насеља, међу којима су: Велики Гај 1359. год., Биосег 1375. год. (данашњи
Банатски Соколац), Балад 1385. год. (данашњи Купиник) и Herchekios 1405. год. (данашња
Хајдучица), док остала три насеља (Трњан, Шаркац и Берч) више не постоје. Низом војних
похода, до средине XVI века, Турци су освојили и наше крајеве и прикључили их
Отоманској царевини. За време турске владавине на овом простору су постојала само два
насеља и то Велики Гај и Балад (Купиник), док је осталих шест било уништено.
Број Срба у Војводини почео је да расте после сеобе под Арсенијем III Чарнојевићем 1690.
год., када је из Србије на север кренуло 40.000 породица. Турци су протерани из Баната
1717. год., након чега је извршено пет колонизација. За време Марије Терезије насељавани
су Немци и Шпанци, а у XIX веку у ове крајеве долазе Мађари, Румуни и Словаци. Крајем
периода под Турцима настају 4 нова насеља: Морминта (данашње Пландиште), Зелдеш
(ово насеље је изгорело за време револуције 1848. год. и више не постоји, а налазило се
северно од Велике Греде), Сент Маргита (данашња Маргита) и Сент Јанош (Барице). По
одласку Турака, након 1717. год., настаје период повољних друштвено- економских
услова. У XIX веку је формирано шест нових насеља: Ирмењихаза (данашњи Јерменовци),
Сечењифалва (Дужине), Ујфалва (Марковићево), Велика Греда, Рарош (Милетићево) и
Лаудонтања (Лаудоновац), а три стара су поново насељена: пољско добро Хајдучка Греда,
Стари Лец и Биосег (Банатски Соколац). Првобитни положај Хајдучице је често плављен,
па је 1842. год. насеље измештено нешто јужније, на место данашње Хајдучице. Услед
поплава и пожара нека насеља су (и више пута) нестајала и опет настајала, тако да су од
периода турске владавине континуирано насељени једино Велики Гај и Маргита.
После Првог светског рата, 1919. год. Војводина, дакле и Банат, улазе у састав Краљевине
СХС. Тада је извршено систематско насељавање ових крајева, а објекти колонизације
били су велики поседи у власништву земљишне аристократије страног и домаћег порекла.
У састав Краљевине, 1923. год. улазе Велики Гај и Марковићево (тада Крива Бара). На
подручју Општине настала су тада и три нова насеља на местима старих: Банатски
Соколац (на пустари Биосег), Милетићево (на пустари Рарош) и Купиник (тада
Александров Гај на местуБалата), насељавањем колониста из брдских крајева Лике,
Кордуна, Баније, Босне и Херцеговине и Црне Горе. У овом периоду промењено је шест
имена насеља: Хајдучка Греда постаје Хајдучица, Зичидорф - Мариолана, Сент Маргита -
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само Маргита, Ирмењихаза - Јерменовци, Сечењифалва - Сеченово, а Ујфала постоје
Крива Бара.
После Другог светског рата не настају нова насеља, само је опет дошло до промене неких
назива: Крива Бара постаје Марковићево, Сеченово - Дужине, Александров Гај - Купиник
и Сент Јанош - Барице. У то време извршено је још једно систематско насељавање овог
простора, а основ колонизације су била напуштена немачка имања, на која су дошле
породице из Македоније, Словеније, Србије и Босне и Херцеговине. 2
1.1.3. Демографски фактор
Према проценама Републичког завода за статистику из 2018. године, Пландиште насељава
10.314 становника. У периоду од 90-их година XX века до данас, присутан је тренд
смањења броја становника на просторима општине Пландиште, као и целокупног
становништва Републике Србије.То је последица миграција становништва и негативног
природног прираштаја. Наиме, стопа морталитета у Србији је једна од највиших у Европи
и на свету уопште – општа стопа морталитета износила је 14,6 одсто у 2018. години.
Илустрација 1: Тренд кретања становништва за период 2011-2018 године
11336
11165
10991
10867
10721
10562
10429
10314

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Извор:РЗС

Такође, према показатељима старости, највишим за Регион Војводине, можемо рећи да је
у Пландишту најзаступљеније старо становништво у читавом региону.Као што се може
видети са горње илустрације, тренд кретања становништва у периоду од 2011. до 2018.
године био је негативан. Овакав тренд је присутан већ дужи низ година и потребно га је
зауставити посебним мерама за подстицање наталитета.

2

Стратегијаодрживогразвоја Општине Пландиште за период од 2014. до 2020. године
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Tоком читавог временског периода после бомбардовања 1999. године, општина
Пландиште бележи све мањи број становника.
Према последњем Попису из 2011. године, становништво општине Пландиште прати
следећу расподелу:

Илустрација 2: Расподела становништва општине Пландиште према Попису из 2011. године

21%

Насеље Пландиште
34%

Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец

8%

Маргита
Јерменпвци

8%
10%

9%

Остала насеља

10%

Извор: РЗС

Највећи број становника насељава само насеље Пландиште, након чега највеће учешће у
укупном броју становника имају Велика Греда, Хајдучица, Стари Лец, Маргита и
Јерменовци док остала насеља чине 21% становништва. На територији општине
Пландиште се налази укупно 14 насеља.
Према Попису из 2011. године, Срби чине 51,76% становништва, Мађари 11,29%,
Македонци 9,19%, Румуни 6,92%, Словаци 5,43% а Роми 2,48%. С обзиром на
мултиетнички састав Општине, степен толеранције у општини Пландиште је израженији
него у хомогенијим срединама.
Као један од главних проблема општине Пландиште, па и читаве Републике, јесте
негативна стопа природног прираштаја, која од 1998. године бележи изразито негативан
тренд.
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1.2. ОПШТИ ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ
1.2.1. Привредна структура
Привредни амбијент Јужнобанатског округа у претходне три деценије у економској сфери
карактеришу бројна негативна и позитивна обележја. На страни негативних трендова
најзначајнији су: снажна транзициона криза, стагнација светске привреде, макроекономска
флуктуација цена и девизног курса, нестабилан спољни дуг и ниска куповна моћ локалног
становништва и недовољна запосленост. С друге стране, као потенцијал за развој и
подизање привредне активности града свакако треба навести бројне билатералне
трговинске споразуме које наша земља има потписане са утицајним земљама света (попут
Прелазни трговински споразум и ССП, CEFTA споразум, Споразум о слободној трговини
са земљама EFTA, Споразуми о слободној трговини са Русијом, Турском, Белорусијом и
Казахстаном), повољан географски положај града, као и позитиван тренд кретања страних
директних инвестиција.
Подручје општине Пландиште 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 заступљености сва три вида саобраћаја (друмски,
железнички и водни), основни инфраструктурни проблем је неискоришћеност
геостратегијског положаја општине Пландиште.Општина обилује обрадивим површинама,
каналским потенцијалима, богатим ловним теренима, нафтним пољима, двестогодишњим
парковима, дворцима са краја 18 и почетком 19 века.
1.2.2. Запосленост
Укупан број запослених у општини Пландиште према подацима Републичког завода за
статистику у 2018. години је износио 2.238. Од тога, 86,64% становништва је запослено у
правним лицима, код предузетника или самостално обављају делатност, док се остатак
односи на индивидуалне пољопривреднике (13,36%).
Према подацима РЗСпросечна нето зарада у општини Пландиште исплаћена у октобру
2017. године износила је 35.785 динара и за 11.094 динара нижа је од просека у Републици
Србији, који је износио 46.879 динара.Према Уредби о утврђивању јединствене листе
развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, степен развијености
општине Пландиште је испод републичког просека, и то у распону од 60% до 80%
републичког просека, што га сврстава у трећу групу локалних самоуправа према степену
развијености.
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Табела 3. Број и структура запослених у привредним друштвима у општини Пландиште, 2018.

Број
запослених

Учешће у
укупном броју
запослених

226

11,65%

2
626

0,1%
32,28%

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

18

0,93%

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

44

2,27%

Грађевинарство

50

2,58%

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

197

10,16%

Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације

39
38
16

2,01%
1,96%
0,82%

Финансијске делатности и делатност осигурања

15

0,77%

Пословање некретнинама

0

0%

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

85

4,38%

Административне и помоћне услужне делатности

11

0,57%

Државна управа и обавезно социјално осигурање

136

7,01%

127
264
19
25
1.939

6,55%
13,61%
0,98%
1,29%
100%

Област
Пољопривреда,
шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија

Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно
Извор: РЗС

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.
Табела 4: Однос броја незапослених и запослених и просечна нето зарада у Општини за период 2015-2018
(са стањем у Децембру)
Број запослених
Број незапослених
Просечна нето зарада
Извор: РЗС, НСЗ

2015
2.377
1.485
30.047

2016
2.285
1.526
33.142

2017
2.281
1.260
35.275

2018
2.238
1.100
41.913

1.2.3. Носиоци економског развоја
Пландиште делује у правцу креирања што повољније пословне климе за инвеститоре.
Међутим, као један од ограничавајућих фактора за ефикасније привлачење инвестиција
истиче се проблем недовољно квалификоване радне снаге, као последице споре реформе
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система образовања, као и неповољна старосна структура радне снаге. Пландиште је
успело да привуче неколико страних директних инвестиција: у Пландишту сегради први
ветропарк у Србији. Ветроелектранаинсталиране снаге 102 MW ће се састојати од 34
ветротурбине. Најзначајнији учесници у овом пројекту су компаније MET Renewables и
НИС. Укупна вредност инвестиције је 160 милиона евра.
Данска фирма „Бигадан“ која је до сада изградила 45 биоелектрана у 15 земаља света и
власник је 10 биоелектрана, заинтересована је да на овом терену изгради још једну
биоелектрану која би из погона “Виндије Вараждин” користила отпад из индустрије меса
и са фарми као најквалитетнији енергетски извор биогасног постројења.
Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за
производњу у пољопривредном сектору. Укупна територија општине Пландиште износи
383,13 km2 или 38.313,9 ha, док на пољопривредно земљиште отпада 34.643,5720 ha или
90,42%. Доминантно местозаузимају ратарска и воћарска производња, сточарство док су
повртарска производња и остали видови пољопривреде мање заступљени.
Индустрија је друга по значају пољопривредна грана у Пландишту. У индустријској
производњи најзаступљеније су: прехрамбена, текстилна и прерада пластичних
маса.Потенцијали општине Пландиште, у области индустрије, темеље се првенствено на
расположивим природним ресурсима, при чему је основни развојни приоритет
динамизирање прерађивачке индустрије, а нарочито прехрамбене (првенствено
захваљујући богатој сировинској основи) и афирмација општине Пландиште као
произвођача здраве хране.
По тренутном значају и успешностииздвајају се следећа предузећа. У оквиру прехрамбене
индустрије:


Д.о.о.„Виндија“Лајковац

У оквиру текстилне индустрије:




Д.о.о. „Јасмил“ Ариље
Д.о.о. „Пантовић“ Ужице
Д.о.о. „Зонети“ Пландиште

Као и у оквиру индустрије пластичне масе:





Unisol Group d.o.o. „PackSol“, Пландиште
RE3 – Product d.o.o., Пландиште
Lion Pack Group d.o.o., Велика Греда
Aromaplast d.o.o., Јерменовци
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1.2.4. Трансформација привреде у периоду транзиције
Привреда општине Пландиште последњих година налази се у процесу транзиције и
реструктурирања, односно пролази кроз захтевну трансформацију у отворену тржишну
привреду. Постоје многобројни ограничавајући фактори у привреди општине Пландиште,
од којих треба споменути неке као што су: техничко-технолошка застарелостпојединих
предузећа, ниска конкурентност производа, финансијска нестабилност предузећа,
недостатак саобраћајне и комуналне инфраструктуре која би подржала убрзани развој
локалне самоуправе.
Међутим, бројна ограничења која отежавају пословање привреде, присутна су и даље.
Техничко-технолошка застарелост највећег броја инсталираних 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.
1.2.5. Развој предузетништва
Предузетништво је покретач и један од основних носилаца промена и напретка економије
неког друштва. Приватно предузетништво је један од најстаријих облика робне привреде
које је у свим условима потврдило виталност и прилагодљивост владајућим начинима
привређивања. Оно је једно од најуспешнијих субјеката организовања и остваривања
привредне делатности, јер предузетник ради самостално, својим средствима, самостално
управља, сноси ризик и самостално располаже стеченом добити.
Развој предузетништва у већем обиму на простору општине Пландиште је започет 1989.
године доношењем Закона о приватним предузетницима који је у многоме либерализовао
услове за бављење самосталном делатношћу. Сектор приватног предузетништва је имао и
има значајну улогу у процесу транзиције и преструктуирања наше привреде, када велики
број радника остаје без посла. Многи се окрећу приватном предузетништву као
породичном бизнису.Крајем 1989. год. на подручју општине Пландиште било је
регистровано свега 28 самосталних радњи, да би њихов број из године у годину растао.
Табела 5: Број предузетника у општини Пландиште, 2016-2019
Активних
Новооснованих
Брисаних/Угашених
Извор: АПР

2016
227
29
26

2017
229
36
33

2018
248
47
29

2019
258
19
10

Структура МСП и предузетничких радњи у општини Пландиште, у складу са економским
кретањима у последњих 15-20 година, указује на мању заинтересованост према
производним делатностима. На већу оријентисаност ка трговини и услужним
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делатностима, указује учешће поменутих делатности у укупном броју регистрованих МСП
и предузетничких радњи. У оба случаја, највећи број привредних субјеката послује у
области трговине. Ранијих година функционисање привреде на свим нивоима почивало је
на великим привредним системима, који су постали кочница и ограничавајући фактор
будућег развоја.
Започети процес транзиције указује на структуралне неусклађености и функционалности
организације, нарочито у погледу величине привредних субјеката. Бројни и велики
проблеми из претходног периода највише опредељују услове привређивања, па тиме и
неповољан положај малих и средњих предузећа и предузетника. Услови и начин
пословања МСП и предузетника регулисани су, првенствено републичким законима и
другим прописима, док је надлежност локалне самоуправе ограничена и своди се на
регулисање само појединих питања која су од значаја за рад предузетника.
Постојање веома великог броја административних препрека које отежавају и успоравају
пословање МСП, једна је од карактеристика која се везује за овај сектор. То се, пре свега
односи на некретнине, дозволе за рад, извоз, увоз, сертификацију и слично. Заједничко за
све је велики број процедура, дуго време трајања и високи трошкови.

1.2.6. Инвестиције
Предстојећа табела садржи податке о инвестицијама у основна средства, према
публикацијама РЗС о општинама и градовима у Републици Србији.

Табела 6: Остварене инвестиције у нова основна средства, по карактеру изградње и техничкој
структури у општини Пландиште (у хиљадама РСД) 3
Карактер изградње

Техничка структура
опрема с монтажом

нови
капацитети

реконструкција,
модернизација,
доградња и
проширење

одржавање
нивоа
постојећих
капацитета

грађевински
радови

2018.

-

132.896

20.408

2017.

12.795

22.440

2016.

896

117.519

2015.

195.042

26.176

Год.

Укупно

домаћа
опрема

увозна
опрема

остало

84.076

67.390

52

1.786

20.371

26.544

27.486

989

587

55.606

8.220

12.241

22.765

91.609

20

126.635

43.468

166.126

19.176

79.384

-

264.686

153.304

Извор: РЗС, Општине и региони у Републици Србији

Из претходне табеле може се јасно уочити смањење укупног обима инвестиција у
општини Пландиште у периоду од 2015-2017.Свеукупно, инвестиције су опале за 58% у
периоду од 2015. до 2018. године. Међутим, 2018. године је забележен пораст од 592% у
сегменту реконструкција, модернизација, доградње и проширења услед реконструкције
3

Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији
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школа и дома здравља, указујући на значајно побољшање које може довести до дугорочно
задовољавајућег нивоа инвестиција уколико се позитиван тренд настави.

1.3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ
Индикатори попут БДП и БДВ се у Србији не мере на нивоу јединица локалне самоуправе.
С обзиром на то да се општина Пландиште налази у Јужнобанатском округу, овде ћемо
приказати резултате за ту област.
Табела 7:БДВ по делатностима у Јужнобанатском округу, 2015-2018. (у милионима РСД)
Назив делатности
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство, прерађивачка индустрија,
снабдевање електричном енергијом,
гасом и паром, снабдевање водом и
управљање отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка
моторних возила, саобраћај и складиштење,
услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност
осигурања
Пословање некретнинама (са
импутираном рентом)
Стручне, научне, иновационе и техничке
делатности,
административне и помоћне услужне делатно
сти
Државна управа и обавезно социјално
осигурање,
образовање,
здравствена и
социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
и
остале
услужне делатности
УКУПНО

2015.
20.080

Удео
16,43%

2016.
24.730

Удео
18,43%

2017.
20.454

Удео
14,61%

2018.
26.306

Удео
17,37%

46.574

38,11%

49.598

36,95%

58.446

41,75%

61.095

40,34%

3.241

2,65%

3.884

2,89%

3.764

2,69%

4.282

2,83%

16.848

13,78%

17.882

13,32%

19.051

13,61%

19.600

12,94%

1.533

1,25%

1.595

1,19%

1.686

1,20%

1.872

1,24%

2.127

1,74%

1.900

1,42%

1.684

1,20%

1.984

1,31%

10.405

8,51%

10.955

8,16%

11.024

7,87%

11.469

7,57%

5.264

4,31%

6.353

4,73%

5.656

4,04%

4.897

3,23%

13.225

10,82%

14.145

10,54%

14.998

10,72%

16.423

10,84%

2.925

2,39%

3.173

2,36%

3.215

2,30%

3.518

2,32%

122.223

100,00
%

134.215

100,00
%

139.977

100,00
%

151.448

100,00
%

Извор: Републички завод за статистику, Регионални бруто домаћи производ 2018.

1.3.1. Пољопривреда
Општина Пландиште је је у највећој мери везана за производњу у пољопривредном
сектору.
На пољопривредно земљиште отпада 90,42%, а на непољопривредно земљиште отпада
3.670,33 ha, тј. 9,58% укупне површине територије Општине. Oбрадиво пољопривредно
земљиште заузима 31.863,39 ha, тј. 91,97%, а необрадиво пољопривредно земљиште
заузима 2.780,18 ha или 8,03% од укупног пољопривредног земљишта на територији
општине Пландиште.
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Од обрадивог пољопривредног земљишта најзаступљеније су њиве са 31.484,75 ha и оне
чине чак 98,81% обрадивог или 91,97% укупног пољопривредног земљишта. Од
необрадивог пољопривредног земљишта најзаступљенији су пашњаци са 2.432,03 ha и они
чине чак 87,48% необрадивог или 7,02% укупног пољопривредног земљишта. Шуме и
шумско земљиште на територији општине Пландиште простиру се на 167 ha. 4
С обзиром на то да територија Општине обилује обрадивим површинама, каналским
потенцијалима, богатим ловним теренима, нафтним пољима и парковима, присутно је
доста потенцијала за развој. Потенцијал пољопривредне производње се огледа у веома
очуваној животној средини општине те близини Румуније као земље чланице Европске
Уније.
На тој површини преовлађују ритска црница и ритскасмоница. Оне слабо пропуштају
ваздух и воду, па је наводњавање неопходно. На територији Општине највише се гаје
разне врсте жита, кукуруз и индустријске биљке.Подна складишта постоје у сваком
насељеном месту у општини Пландиште, различитих су капацитета и сва су у приватном
власништву, изузев подног складишта у Великој Греди које је у власништву железница
Србије и налази се тик уз колосек у железничкој станици.
Укупни капацитет свих подних складишта на територији Општине је око 50.000 тона, а
капацитети силоса су око 31.000 тона. Складиштени капацитет за замрзавање воћа, поврћа
и меса налази се у Великој Греди и капацитета је 5.000 тона. Хладњача тренутно не ради
пошто је у стечају.
Ратарска производња заузима доминантно место у општини Пландиште. У периоду од
2010. до 2015. године просечне посејане површине под пшеницом, кукурузом, сојом и
сунцокретом износиле су око 28.000 ha. У структури сетве житарице су заступљене ≈ 55%,
индустријско биље ≈ 43% и крмно биље ≈ 2%. Због високог учешћа житарица (око 55%)
тренутно је од прерађивачких капацитета заступљена само млинско – пекарска
индустрија.Идеја за унапређење пољопривреде може се огледати у измена структуре сетве
и примени нових технологија којима ће се доћи до већих економских ефеката ратарске
производње. Потенцијал општине Пландиште може бити неискоришћеност
биоенергетских ресурса – биомасе. По неким прелиминарним прорачунима у општини
Пландиште могло би се произвести од 10 до 18 милиона литара нафте уколико се биомаса
након производње не би спаљивала или заоравала.
Воћарска производња на територији општине Пландиште има значајно место у
пољопривредној производњи. Доминантно место заузима производња вишања ≈ 56%,
шљива ≈ 20%, а следи производња лешника ≈ 12% и јабука ≈ 4%. Воћарство представља
једну од најрентабилнијих грана пољопривреде. У општини Пландиште постоје велике
могућности и природне предиспозиције за развитак савременог воћарства и упошљавања
великог броја људи. Природни услови омогућавају успешно гајење скоро свих врста воћа.

4

http://plandiste-opstina.rs/
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Потребан је стратешки план развоја воћарства, уз развој постојећих прерађивачких
капацитета попут хладњаче у Великој Греди и изградњу нових.
Повртарска производња у општини Пландиште слабо је заступљена и углавном служи за
сопствене потребе, а мањи део се продаје на локалној пијаци у седишту Општине, у
насељеном месту Пландишту. Стакленика на територији општине Пландиште нема, а
пластеници су заступљени на непун хектар и то у насељеним местима: Милетићеву,
Јерменовцима и Пландишту.
Говедарство које је заступљено у индивидуалном сектору најбоље се огледа у
производњи млека, чији откуп на територији општине Пландиште врше три млекаре
(„Имлек“, „Сомболед“ и „Дабомлек“). Број газдинстава која узгајају говеда се смањује,
али се повећава број грла по газдинству (5-10 грла). Тов говеда је неорганизован и слабо
заступљен. Разлог је неповезаност банкарског, кланичног и индивидуалног сектора.
Овчарство је заступљено у мањој мери као фармски облик (преко 50 грла). Претежно се
ради о индивидуалном држању, и то од 2 до 10 грла. Тов јагњади није организован.
Свињарство је у паду, свиње се узгајају за сопствене потребе а фармски облик узгајања
не постоји. Требало би започети активност на реализацији програма производње свињског
меса и прерађевина од истог на бази омега 3 масних киселина. То је сигурно пут којим
треба ићи са становишта могућности пласмана, конкурентности и заинтересованости
тржишта, како домаћег, тако и страног. Реализацијом овог пројекта до краја омогућава се
развој великог броја мини фарми са сигурном основом. Са овим програмом требало би се
стручно упознати, препознати у њему интерес и видети шта локална самоуправа треба и
може помоћи у његовој реализацији.
Пчеларство је у порасту, повећава се број пчелара, али и број кошница по једном
пчелару. У 2012. год. на територији општине Пландиште било је 2.069 кошница пчела.
У општини Пландиште, према званичним подацима из пописа пољопривреде који је
Републички завод за статистику спровео 2012. године, 1959 газдинства користи
пољопривредно земљиште. Највећи број газдинстава су породична (98,7%), а остало су
правна лица.
1.3.2. Индустрија
Индустрија представља другу најзначајнију привредну грану у општини Пландиште. У
индустријској производњи најзаступљеније су: прехрамбена, текстилна и прерада
пластичних маса.
Динамичнији развој индустрије треба заснивати на технолошком, економском и
власничком преструктуирању, високој финализацији производње и обезбеђењу услова за

17

отварање малих и средњих предузећа (мањих прерађивачких капацитета виших фаза
прераде).5
Дефинисани су следећи локалитети интензивног индустријског развоја општине
Пландиште:






Индустријска зона „Запад“ у оквиру самог насеља Пландиште је уједно и једина
инфраструктурно опремљена индустријска зона у оквиру општине,
саобраћајницама, гасом, водом, атмосферском и фекалном канализацијом,
телекомуникацијом и електрификацијом.
Индустријска зона „Север“, такође у оквиру насеља Пландиште
Индустријска зона у Милетићеву
Индустријска зона у Старом Лецу

Прехрамбена индустрија у Општини је заступљена кроз прераду житарица и производњу
производа за људску и сточну исхрану, као и кроз прераду пилећег меса, а у мањој
количини прераду свињског меса у приватној кланици у Јерменовцима.




Д.О.О. „Виндија“ Лајковац- што се тиче пилећег меса, организована производња је
заступљена преко фирме д.о.о. „Виндија“ Лајковац, са представништвом у
Пландишту, која се бави производњом и прерадом живинског меса. Фабрика се
простире на 7.000 m² а фабрички круг заузима 55.000 m² и има своје фарме у
Пландишту и Великој Греди и сопствену модерну кланицу. Поседује HACCP
стандард и сертификат за извоз у земље ЕУ. Годишње се произведе 3.000 тона
живинских производа. У овој фабрици је у 2013. год. инвестирано око 3 милиона
EUR и отворен је нови погон где је упослено око 50 нових радника. У наредном
периоду планира се проширење капацитета па ће бити могућности за запошљавање
нових радника.
Млин „Напредак“ А.Д. Велика Гредаврши откуп, складиштење, млевење житарица,
пласман и продају сточног гриза, дистрибуцију пекарских производа и сарађује са
индивидуалним произвођачима.

Што се тиче Текстилне индустрије у Пландишту, највећи привредни субјекти су:




5

Д.o.o. „Јасмил“ Ариље - Наставак некада јаке и моћне текстиле индустрије у
Пландишту чији је синоним био Плантекс: Од пре четири године у Пландишту
успешно послује погон текстилног предузећа „Јасмил“ Ариље који је на тржишту
препознатљив по квалитетним производима и бренду „ЕxtremeIntimo“. У
асортиману производа имају мушки, женски, дечији и беби спаваћи програм, веш и
купаће костиме.
Д.о.о „Пантовић“ Ужице послује од 1. марта 2017. године у погонима дораде,
некадашњег Плантекса. Ова текстилна фирма производи материјале, од ткања до

http://plandiste-opstina.rs/
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фарбања и коначне обраде, искључиво за спортску одећу. Д.о.о „Пантовић“ има и
свој препознатљив бренд „Temperaturefashion“.
Индустрија пластичне масе тренутно је заступљена кроз рециклажу пластичних маса и у
мањој мери кроз производњу пластичне амбалаже, све у приватним фирмама. Фирме су у
Пландишту, Јерменовцима, Великој Греди. У Великој Греди постоји приватно
предузеће које се бави производњом флексибилне вишеслојне амбалаже и мањим делом
картонске амбалаже за познатог купца.






UnisolGroupd.o.o. „PackSol“ Plandište- Општина Пландиште је била препознатљива
и по индустрији пластичних маса и фирми „Бантпласт“ Пландиште из чијих
производа су и путници ЈАТ-а добијали своје оброке. Од предве године, њихов
наследник је UnisolGroup, односно фирма „PackSol“ која ће у Пландишту
производити коекструдирану фолију од полипропилена, полистирена и пет-а као и
термоформирану амбалажу за кондиторску индустрију, уља и млекарску
индустрију. У програму д.о.о. „PackSol“ Пландиште је и штампана пластична
амбалажа.
Lion Pack Group d.o.o. Велика Греда је компанија чија је основна делатност развој и
производња хромокартонске и каширане комерцијалне амбалаже.
Aromaplast d.o.o., Јерменовци се бави производњом арома и боја за прехрамбену и
кондиторску индустрију.
RE3 – Product, Пландиште је основана 2008. године у Пландишту. Основна
делатност је поновно коришћење издвојених материјала са акцентом на пластици и
картону.

1.3.3. Услуге
Туризам и угоститељство
На туристичкој мапи Србије и Војводине општина Пландиште је препознатљива по
каштелима и дворцима насталим крајем 19. почетком 20. века. Два дворца (Дворци
породице Данијел) су у власништву Дома за душевно оболела лица а остали су у
приватном власништву (дворци Капетаново и Јагодић и каштел Дунђерски).
У области туризма, велике су могућности за заједничке пројекте у партнерству јавног и
приватног сектора.
У општини Пландиште постоје ловачка, кинолошка и риболовачка удружења. Ловачко
удружење „Брзава“ Пландиште има ловно подручје од 36.000 ha, где су заступљене
следеће врсте дивљачи: срндаћ, зец, фазан, препелица итд. Ловачко удружење има осам
ловачких домова. На територији општине Пландиште постоји пет полигона за гађања
глинених голубова. Поред ловаца из наше земље, долазе и гости и ловци из Словеније,
Македоније, Грчке, Словачке, Немачке и Француске.
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Многе културне манифестације имају вишегодишњу традицију, али су се и оне релативно
новије, наметнуле као значајан фактор туристичке промоције општине Пландиште (нпр.
RockVillage, Фестивал крајишке песме и градска слава „Св. Рафаило Банатски“). По броју
учесника и посетилаца, неке манифестације имају веома запажено место у региону, па и
шире. О туризму у Општини се стара Културно образовни центар „Вук Караџић“
Пландиште.
Међу туристичким знаменостима општине Пландиште, издвајају се дворци, заштићена
природна добра, Етно кућа у Хајдучици и разне манифестације.
Издвајају се следећи дворци:








Дворац „Капетаново“ Саграђен је 1904. године недалеко од Старог Леца на
километар од пура Вршац – Зрењанин. Саградио га је тадашњи жупан Ботка Бела.
Дворац је спратна зграда, подужно орјентисана са двосливним кровом и три забата.
Грађен је у духу псеудо-средњовековног замка и као такав представља
редакпримерак дворца на територији Војводине. Дворци овакве врсте значајни су
за друштвено-историјске и културне прилике тог времена, а у односу на
споменички фонд представљају редакпримерак дворца на територији Војводине.
Дворац Дунђерских у Хајдучици такозвани Каштел се налази у средишту
двестогодишњег парка. Саградио га је Лазар Дунђерски 1901. године по угледу на
свој дворац у Челареву (Бачка) и представља најочуванији дворац ове породице. То
је приземна зграда грађена у класицистичком стилу. Под заштитом је државе као
споменик културе.
Дворци у Старом Лецу – Два дворца, Племића Пала и Јаноша Данијела су
изграђена 1897 и 1903. године у класицистичком стилу. Налазе се под заштитом
државе као споменици културе, а користи га Дом за душевно оболела лица “1.
октобар”.
Дворац Јагодић - Дворац је саграђен на ивици шуме 1835. године, за Петра
Јагодића. Од изградње па све до Другог светског рата остао је у поседу породице
Јагодић. Међу осталим дворцима у Војводини, овај објекат има стилске вредности,
али и историјске, због породице у чијој је власништву био. Породица Јагодић је
значајна за културну историју српског народа у Војводини. Јагодићи су били
истакнути чланови Матице српске, па се у Галерији Матице српске налази чак
неколико њихових портрета које је насликао Константин Данил. Дворац припада
типу пољских двораца, око њега је парк, а и у дубини имања се налази енглески
парк. Споменик је културе од великог значаја и налази се у приватном власништву.

Заштићена природна добра на територији општине Пландиште су:


Стари парк у Великом Гају из 18. века, споменик природе, на око 5 хектара са
преко 20 врста дрвећа. Од старих стабала интересантни су горостасни примерци
храста лужнајака, везе, пољски јасени, кленови, млече, мечија леска. Подигао га је
темишварски племић, Јосиф Маленица.
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Парк дворца у Хајдучици, споменик природе, који је на 3,7 хектара један од
најочуванијих вредних представника вртне уметности са почетка 20 века на
територији Војводине и Србије уопште. Типичан је примермешовитог стила који је
доминирао у вртној архитектури тога времена, насталог комбиновањем елемената
класичног и пејзажног стила. У парку су сачувани лепипримерци храста лужњака,
беле тополе, јавора, клена сребрнасте липе и млече. Сврстан је у природно добро од
великог значаја.
Парк ДворцаЈагодић на салашу Јагодић, споменик природе који се простире на
површини од 8,6 хектара. Од старих стабала присутно је неколико стабала црних
ораха, гледичије, црвенолисних јавора, храстова лужњака.

Етно кућа Матице словачке у Хајдучици је отворена 2010. године на иницијативу Месног
одбора Матице словачке како би се, стари предмети и народна ношња коју су у прошлости
користили Словаци у Хајдучици, сачували од уништења.Данашња Етно кућа саграђена је
у 20. веку, 1970. године. Зидови су од набоја, а кућа покривена црепом представља
аутетичанпримерак градње кућа у Хајдучици у то време и једну од последњих кућа у
Хајдучици из тог периода. Етно поставка у овој кући обележава период после I светског
рата са изворном хајдучичком народном ношњом и бројним предметима који су мештани
Хајдучице користили у свакодневном животу, почев од разбоја, преслице и свог потребног
алата и машина тог времена за прераду конопље. Ту су и обућа, круњач, мустре за
моловање, фотографије, библије старе више од сто година. а нуде се и прилике за
пробавање кулинарских специјалитета уз звуке словачке песме.
Од манифестација у оквиру општине Пландиште популарни су :










Рок фестивал „RockVillage“ у Банатском Соколцу који обједињује различите
музичке правце и окупља све више посетилаца из Србије а и региона, а
подразумева осим музике и додатне манифестације попут дружења, кампова,
изложби, такмичења.
Фестивал „Крајишки Бисери“ у Пландишту који организује завичајно удружење
Крајишника „Никола Тесла“ из Пландишта, од 2010. године је на UNESCO-вој
листи светске културне баштине као веома значајног за очување и неговање
традиционалног начина певања Срба Крајишника.
„Хајка на лисицу“ у Маргити догађај који се одржава крајем јануара и почетком
фебруара. На прегледном равничарском терену испресецаном малим каналима
ловци из свих крајева долазе на дружење и лов. Почетак лова се традиционално
започиње банатским доручком, а завршава ловачким гулашем.
Савезна изложба паса у Великој Греди традиционално се организује на теренима
спортског центра ”Младост” национална изложба паса свих раса. Већ након
неколико година организовања, заузима веома битно место у кинолошком свету и
посети је велики број одгајивача паса како из Србије, тако и из иностранства.
„Нај пита“ у Пландишту - манифестација посвећена пити у оквиру које се на крају
бирају три најбоље пите, на којој учествује све већи број посетилаца из Војводине,
Србије али и Румуније.
21




„Све од шљиве“ у Хајдучици коју организује удружење жена „ОКО“ као
гастрономску манифестацију разних јела и посластица од овог воћа.
Међународна туристичко-спортска манифестација „Дани рибара Јаношик Јерменовци“ одржава се на каналу Дунав – Тиса – Дунав који граничи Јаношик и
Јерменовце. Окупља страствене риболовце и представља надметање у више
риболовачких дисциплина као и такмичење у кувању рибље чорбе.

У Пландишту нема смештајних капацитета за туристичке сврхе. Потребна је изградња
објекта мањих капацитета зарад промоције туризма и олакшавања посетиоцима културних
манифестација који тренутно одседају у Вршцу.

Трговина
Капацитети намењени задовољавању свакодневних потреба становништва су
задовољавајући, док су за снабдевање трајним потрошним добрима становници Општине
усмерени на веће трговинске центре (Вршац, Зрењанин, Београд). Анализа постојећих
трговинских капацитета указала је на недостатак савремених трговинских капацитета у
свим насељима. Просторна дистрибуција капацитета малопродајне мреже доста је
неповољна, јер је највећа концентрација у општинском центру (Пландишту), што отежава
равномерно услуживање потрошача у осталим насељеним местима.

Саобраћај и телекомуникације
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.
Међутим, железничкипревоз кроз општину Пландиште већ дуго времена није у функцији.
И поред могућности за одвијање сва три вида саобраћаја (друмски, железнички и водни)
основни инфраструктурни проблем је неискоришћеност геостратегијског положаја
општине Пландиште, односно недовољан ниво развоја инфраструктуре.
Телекомуникациона инфраструктура која обухвата изградњу или постављање, одржавање,
коришћење и давање на коришћење јавних комуникационих мрежа и припадајућих
средстава, као и пружање јавно доступних електронских комуникационих услуга, на
територији општине Пландиште претежно спроводи „Телеком Србија“ ад Београд. Може
се рећи да је електронска комуникациона инфраструктура на подручју општине
Пландиште, по квалитету и по капацитету на задовољавајућем нивоу.
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1.4. ИНФРАСТРУКТУРА
1.4.1. Комунална инфраструктура
Просторно планирање и изградња
Област просторног планирања и изградње је регулаторно покривена Законом о планирању
и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – др. закон). Конкретни аспекти просторног
планирања у општини Пландиште уређени су Просторним планом општине Пландиште
планом генералне регулације насеља Пландиште. Део о просторном планирању и
изградњи ћемо поделити на четири кључне области: а) грађевинско земљиште, б) насеља,
в) стамбени фонд и г) пословни простор.
а) грађевинско земљиште
Грађевинско подручје насеља Пландиште и Лаудоновац је дефинисано Генералним
планом Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'', број 13/04), док је у осталим
насељима дефинисано Просторним планом општине Пландиште. Грађевинско земљиште у
општини прати следећу расподелу по насељима:
Табела 8. Расподелаграђевинског земљиштау општини Пландиште
Насељено место

Површина грађевинског земљишта(ha)

Пландиште
325,82
Банатски Соколац
88,80
Барице
162
Велика Греда
207,17
Велики Гај
208,81
Дужине
52,42
Јерменовци
200,33
Купиник
136,27
Лаудоновац
15,72
Маргита
129,83
Марковићево
59,70
Милетићево
152,88
Стари Лец
130,11
Хајдучица
186,61
Укупно
2056,47
Извор: Просторни план општине Пландипте, План генералне регулације насеља Пландиште

Укупна површина обухваћена Генералним планом Пландишта је 357,28 ha те грађевинско
земљиште износи 91,19% површине насеља. Грађевинско земљиште ван грађевинског
подручја насеља у обухвату Плана чине: становање, радне зоне, комплекси двораца,
хиподром и различити комунални садржаји (гробља, пречистачи, МРС и др).
б) насеља
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Општина Пландиште састоји се од 14 насеља и има укупно 11.336 становника по попису
из 2011. године. Места са највећим бројем становника су Пландиште, Велика Греда,
Хајдучица, Стари Лец, Маргита и Јерменовци при чему Хајдучица, Стари Лец и Маргита
имају већу површину од најнасељенијег Пландишта које чини 33,74% становништва
општине. Подаци за сва насеља која припадају територији општине су приказана у табели.
Табела 9. Подаци о насељима у општини Пландиште
Редни
Тип насеља
Насељено место
број
(градско/остало)
1.
Пландиште
остало
2.
Банатски Соколац
остало
3.
Барице
остало
4.
Велика Греда
остало
5.
Велики Гај
остало
6.
Дужине
остало
7.
Јерменовци
остало
8.
Купиник
остало
9.
Лаудоновац
остало
10.
Маргита
остало
11.
Марковићево
остало
12.
Милетићево
остало
13.
Стари Лец
остало
14.
Хајдучица
остало
Укупно
Извор: Статистички пословни регистар, РЗС

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

Удео у укупном
броју становника
33,74
2,4
4,55
10,21
4,94
1,3
7,98
2,1
0,18
8,15
1,41
4,38
9,49
10,14
100%

Површина
(km2)
32,08
12,88
29,81
38,57
33,24
9,59
30,73
22,57
13,18
41,86
8,20
17,98
45,53
47,28
383

в) стамбени фонд
Укупан број домаћинстава у оквиру општине Пландиште је 3.989 према попису из 2011.
године, док је укупан број станова 5.077. Према овим показатељима становања, постоји
суфицит стамбеног простора према укупном броју становништва. Најзаступљенији
облици становања подразумевају један или два члана домаћинства, док су домаћинства са
већим бројем чланова значајно мање заступљена.
г) пословни простор
Радне зоне дефинисане Просторним планом општине као грађевинско земљиште ван
грађевинског подручја насеља се налазе на 15 локација.Већина локација се односи на
постојеће површине (економије, фарме и сличне садржаје, који су углавном ван функције
или су већ пренамењени), а на неколико места је планирано проширење постојећих,
односно ангажовање нових површина за радне зоне. Укупна површина предвиђена за
радне зоне ван грађевинских подручја насеља је 172,57 ha, а дозвољена је изградња
најразличитијих производних и пословних садржаја, под условом да не угрожавају стање
животне средине.Зона радних садржаја је заступљена на више локација у насељу
Пландиште у оквиру Генералног плана Пландишта укупне површине 63ha, од чега је већи
део (око 47,29 ha) изграђен од 2011. године.
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Паркови и зелене површине
На територији општине Пландиште се налазe 3 заштићена природна добра, Стари парк у
Великом Гају, Парк дворца у Хајдучици и Парк породице Јагодић на салашу Јагодић. Ова
природна добра представљају значајан део туристичке понуде општине, уз богато
културно наслеђе у виду двораца.
Величина зона заштитног и јавног зеленила по насељима на основу Биланса намене
површине је приказана у следећој табели:
Табела 10. Зоне заштитног и јавног зеленила у општини Пландиште
Површина јавног
Као удео
Насељено место
и заштитног
грађевинског
зеленила(ha)
подручја насеља
Пландиште
21,61
6,63%
Барице
13,97
8,62%
Велика Греда
3,15
1,52%
Велики Гај
15,69
7,51%
Дужине
3,14
5,99%
Јерменовци
4,20
2,10%
Купиник
2,71
1,99%
Марковићево
0,29
0,49%
Милетићево
0,92
0,61%
Стари Лец
2,68
2,06%
Хајдучица
3,85
2,06%
Извор: Просторни план општине Пландипте, План генералне регулације насеља Пландиште

Јавне зелене површине у грађевинском подручју насеља обухватају парковско, заштитно и
улично зеленило. Парковско зеленило подразумева минимум 70% површине под
зеленилом, улично зеленило мора заузимати најмање 30% површине уличног коридора
док у оквиру заштитног зеленила није дозвољена изградња објеката.
У насељу Пландиште постоји једна пијаца која функционише на задовољавајућем нивоу.
Мрежна инфраструктура
На подручју 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“. На територији општине изграђена је дистрибутивна гасна мрежа и пратећи
гасоводни објекти (МРС и ПП шахте). Дистрибуцију гаса на територији општине
Пландиште врши ЈКП „Полет“ Пландиште. Гасификација је извршена у свим насељеним
местима општине Пландиште осим насеља Лаудоновац.
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
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који користе заједничко извориште.6На целокупној површини општине изграђена је
каналска мрежа за одвођење сувишних вода по критеријумима који су важили у времену
изградње, а при том уважавајући економску снагу друштва. Целокупна територија
општине је подељена у осам сливова за одводњавање од чега пет на територији општине, а
три територији општине и суседних општина. На површини сливова на територији
Општине изграђена је каналска мрежа која обухвата главне одводне канале, као и
секундарну каналску мрежу која прихвата сувишне површинске и подземне воде са
пољопривредног и другог земљишта. Главни одводни канали сувишне воде одводе у
реципиенте: Канал ДТД, Брзаву и Моравицу било гравитационо, комбиновано или
механичким путем.
Табела 11: Преглед сливова у општини Пландиште
Бр. слива

Назив слива

Површина
земљишта Дужина каналске мреже
обухваћена сливом (ha)
(km)
I
Пландиште I Милетићево
11,239,77
304.99
II
Пландиште II Купиник
5,500.97
121.31
III
Пландиште III Стари Лец
8,296.13
253.88
IV
Пландиште IV Ројга
4,553.42
96.38
V
Пландиште V Барице
3,870.75
99.27
VI
Пландиште VI Моравица
586.73
19.98
VII
Бобаја – Пешчара (део слива)
214
5.61
VII
Вршачки ритови (део слива)
2,621.00
101,91
Укупно
36,882.77
1003.33
Извор: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа, ЈП „Полет“ Пландиште

На територији Општине хоризонтална цевна дренажа је уграђена у незнатном проценту од
укупне површине која је под каналском мрежом.Системи за наводњавање покривају
изузетно мале површине пољопривредног земљишта. Ово су значајне препреке сигурној и
интензивној пољопривредној производњи.

1.4.2. Саобраћајна инфраструктура
Путну мрежу на подручју општине Пландиште чине мрежа државних и општинских
путева.Према Закону о путевима, о изградњи и одржавању државних путева стара се Јавно
предузеће "Путеви Србије", а о општинским путевима и улицама у насељеним местима
органи локалне самоуправе.
Друмски саобраћај
Најважније саобраћајнице које пролазе кроз општину су деонице државног пута IБ реда
број 18 Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница
са Румунијом (гранични прелазКалуђерово) и државног пута IIA реда број 132 Пландиште
– Алибунар.
6
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Табела 12: Државни путеви на територији општине Пландиште
Тип пута
Државни пут ИБ реда
М-7.1

Број пута
18

Државни пут реда IIА
П-125

132

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

Дужина пута, у km
33,644

11,192

На деоници пута IБ-18 од km 44+413 до km 59+950 завршни слој коловозне конструкције
је BNS, а од km 67+400 до km 67+550 завршни слој коловозне конструкције је AB. На
деоници пута IIA -132 од km 0+000 до km 11+192 завршни слој коловозне конструкције је
BNS. Поред државних путева значајан сегмент путне мреже представљају и локални
путеви који повезују сва насеља на територији Општине Пландиште.
Табела 13: Локална путна мрежа
Ознака пута
Л1
Л2
Л3
Л4

Траса пута
Пландиште – Велики Гај - Купиник
Банатски Соколац – Милетићево –
Марковићево – Дужине – Стари ЛецДП1
Јерменовци – Велика Греда
Лаудоновац – Маргита

Врста подлоге
Тврда подлога
Тврда подлога

Дужина пута, у km
12
22

Тврда подлога
Шљункаста и земљана
подлога
Извор: Стратегија одрживог развоја општине Пландиште за период 2014-2020 године.
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Укупна дужина уличних-насељских саобраћајница на територији општине Пландиште
износи 116,854 km, од чега са савременим коловозом – асфалтном подлогом 102,334 km
саобраћајница.
Највећи проблем путне инфраструктуре на територији општине Пландиште огледа се
првенствено у лошем стању путева, што је последица вишегодишњег неодржавања,
саобраћајног оптерећења и експлоатационог периода. У покушају санирања оваквог стања
израђени су пројекти за реконструкцију и санацију локалних путева заједно са пројектима
за саобраћајну сигнализацију.7
Железнички саобраћај
Железнички саобраћај на подручју општине Пландиште већ годинама није у функцији
како путничког тако и робног транспорта. Такође не постоји повезивање овог вида
саобраћаја са остали видовима. Стање капацитета железничког саобраћаја је на ниском
техничко технолошком нивоу. Сви железнички објекти, а првенствено железничке
станице су у доста лошем стању због дугогодишњег неодржавања. Преко територије
општине пролази пруга Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Бела Црква у дужини од око
27 km. На поменутом пружном правцу на територији општине има 21 пружних прелаза
7
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осигураних саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности, односно 21
укрштање са државним и општинским путевима.
Речни саобраћај
Водни саобраћај, односно једини пловни пут на територији општине чини канал из
система ОКМ ХС ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј, који својим хидролошким
карактеристикама (двосмерна пловидба пловила максималне носивости 1000 тона)
омогућује транспорт робе и транспорт путника. Хидролошки услови дозвољавају
пловидбу током целе године. Дуж овог канала не постоји задовољавајући ниво
инфраструктуре који би омогућио укључење овог вида саобраћаја за превоз већих
количина робе. Такође не постоје ни саобраћајно манипулативни капацитети за
интегрално повезивање са друмским саобраћајем. Од капацитета водног саобраћаја на
подручју општине Пландиште постоји јавно пристаниште у Јерменовцима с минималним
претоварним капацитетом и отвореним складиштем за претовар расутих терета.

1.4.3. Концептуална инфраструктура
Јавне институције
Највећи обим јавних институција је концентрисан у центру насеља Пландиште, при чему
се већина налази у засебним, сопственим објектима док је одређен број лоциран у
објектима друге основне намене.
Здравствене и образовне институције
На територији општине Пландиште налазе се 3 основне школе и једна предшколска
установа. У оквиру самог насеља Пландиште налази се једна основна школа, О.Ш.
„Доситеј Обрадовић“, док се О.Ш. „Јован Стерија Поповић“ налази у Великој Греди а
О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ налази у Хајдучици. Пландиште нема средњих школа или
гимназија.
Здравствена заштита становника општине Пландиште се обавља у оквиру Дома Здравља
„1. Октобар“ које се налази у насељу Пландиште и ради 24 часа дневно. Поред овог Дома
Здравља, постоји и 13 Амбуланти у сваком од осталих насеља на територији општине.
Културни и спортски садржаји
Културни садржаји
Централна установа културе у општини Пландиште је Културно-образовни центар “Вук
Караџић” који се такође налази у самом насељу Пландиште. Центар располаже
савременом салом за приказивање филмова и одржавање различитих програма, са бином,
партером и балконом, капацитета 347 седишта, мањом салом погодном за организовање
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радних, забавних и других јавних и приватних скупова. Од свог оснивања проширио се
скуп делатности центра, те сада подразумева следећу програмску оријентацију: спољни
програми, културно-образовни програми, музичко сценски програми, филмски програми,
програм визуелних уметности, књижевни програм и програм културне баштине. Од 2017.
године, ова установа се бави и организацијом програма у области туризма из разлога
непостојања туристичке организације Пландиште. Неке од успешно спроведених
културних манифестација у 2019. години су: “Банатски Ликовни Салон”, “Златни котлић
Пландишта”, “Прослава месне и храмовне славе Св. Рафаело Банатски”, “Дани Рибара”,
затим општинске смотре дечијег музичког и фолклорског стваралаштва, рецитатора,
аматерске позорипне представе... Културни центар такође пружа помоћразним
удружењима и учествује у сарадњи са основним школама као носилац активности,
организатор и реализатор.
Народна Библиотека Пландиште је основана 1996. године, а започела је са радом 1997.
године. Један од основних циљева њеног оснивања и рада је подизање нивоа писмености и
просвећености. Библиотека је у 2018. години добила добила нову просторију, величине 41
m2, чиме је библиотечки простор у Пландишту увећан за 40%. Овим проширењем,
Библиотека се налази на 131 m2, има 20 читаоничкихместа, а књиге су смештене на полице
у дужини од преко 400 m. Библиотечки огранак у Великој Греди је смештен у Дому
културе, у просторији која је адаптирана, површине 49 m2, са столом за издавање књига,
читаоничким столом и 8 места за читаоце. Овај простор је задовољавајући по величини и
локацији, али не и по опремљености.Народна Библиотека Пландиште обавља следеће
функције: прикупљање књига, обрада библиотечке грађе, пружање библиотечких услуга,
културно-просветна делатност и рад дечје радионице, заштита библиотечке грађе,
пропагандно-информациона делатност, сарадња са друштвеним институцијама и
организацијама и рад огранка у Великој Греди.
Историјски архив „Бела Црква“, основан 2011. године обавља делатност заштите архивске
грађе и регистратурског материјала и у складу с тим обавља следеће послове: врши
стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем архивске грађе;
преузима, чува, одржава, сређује и обрађује архивску грађу; спроводи мере физичке и
техничке заштите архивске грађе; објављује архивску грађу и обавештајна средства; врши
истраживања; утврђује културна добра и предлаже добра од великог и изузетног значаја;
даје на коришћење архивску грађу; организује изложбе, предавања и друге видове
културно-образовне делатности; дигитализује и репродукује архивску грађу на други
начин.
На територији општине Пландиште две телевизије повремено емитују прилоге из
општине. Обе су из општине Вршац:
1. ТВ Банат је основана 1998. године а као регионална телевизија ради од 2007.
године. Стара се о јавном информисању од локалног садржаја и информише
грађане 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.
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2. ТВ „Лав“ из Вршца (локална телевизија) – повремена сарадња по позиву
Радио ФАР Алибунар информише 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.
Спортски садржаји
Спортске активности на територији општине се одвијају у оквиру 16 спортских клубова,
од чега је девет фудбалских, два кошаркашка, један карате, један одбојкашки, један
шаховски и два стрељачка клуба. У оквиру спортских клубова регистровано је укупно око
600 спортиста. Запажене резултате, на такмичењима, како у земљи тако и у иностранству,
постижу чланови карате клуба. У општини раде 29 лиценцираних тренера.
Спортски савез Пландиште је непрофитна, невладина организација у коју су удружени
спортски клубови и савези са територије општине Пландиште. Циљеви спортског савеза
су: стварање квалитетног и ефектног спортског система; повећање броја активних
учесника у физичкој активности; повећање броја активних спортиста; стручно
усавршавање спортских учитеља и тренера; развијање снажног осећаја локалног
идентитета кроз спортске активности; стварање услова за развој спортских достигнућа;
обезбеђивање стабилне базе финансирања спорта; координисање активности везаних за за
изградњу и одржавање спортских објеката; проналазак извора финансирања активности
Спортског Савеза.

1.5. ЖИВОТНА СРЕДИНА
1.5.1. Фактори деградације околине
Квалитет ваздуха
У Србији, званичну оцену о квалитету ваздуха на појединим подручјима даје Агенција за
заштиту животне средине. Агенција користи аутоматске мерне станице које континуaлно
утврђују количину загађујућих материја у ваздуху на локацијама на којима су постављене.
На територији општине није успостављен мониторинг ваздуха, као ни мониторинг воде, и
земљишта. Успостављен је катастар загађивача.
Имајући у виду мали број становника у општини 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
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поседује Интегрисану дозволу, а то је Фарма Пландиште, док друге две су у поступку
прибављања исте (Велика Греда и Хајдучица).
Квалитет површинских и подземних вода
Оцена квалитета површинских вода спроводи се кроз сагледавање њиховог еколошког и
хемијског статуса и потенцијала.У Пландишту, као и у већем делу Србије, површинске
воде се не користе за пиће, већ се у ту сврху користе искључиво подземне воде.
Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и
95/2018 - др. закон) уређује правни статус вода, интегрално управљање водама,
управљање водним објектима и водним земљиштем, изворе и начин финансирања водне
делатности, надзор над управљањем водама, као и друга питања значајна за управљање
водама. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011,
104/2016 и 95/2018) одређује надлежност скупштине јединице локалне самоуправе да
прописује начин обављања комуналне делатности, општа и посебна права и обавезе
вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и
начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате
комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере
које су контролори овлашћени да предузимају.
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 предати су на
управљање ЈП „Полет" Пландиште.
Равничарска конфигурација терена општине, без већих природних водотокова одредила је
као најповољниjи 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. Сви водозахвати
имају утврђене зоне санитарне заштите. На водозахватима су уграђени уређаји за мерење
произведене и испоручене воде.
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. 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
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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. 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 %.
Када је реч о подземним водама, које се у општини Пландиште користе за пиће, њихов
квалитет је регулисан Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.8 Јавне
институције врше редовно контролисање квалитета воде из јавних водовода, при чему се
редовне контроле обављају и у случају локалних водовода. Највећи ризик од загађења
имају воде из копаних бунара, које домаћинства често користе, а ретко врше неопходне
контроле. На повећан ризик од загађења у случају копаних бунара утиче близина
септичких јама, објеката за животиње, као и различите хемијске супстанце које се додају у
обрадиве површине. Према истраживању Института за јавно здравље “Др. Милан
Јовановић Батут” које је истраживало квалитет Воде за пиће јавних водовода, Пландиште
се налази међу јавним водоводима са “удруженом” неисправношћу, са веома високим
нивоом како физичко-хемијске неисправности тако и микробиолошке неисправности.9
Наиме, проценат физичко-хемијске неисправности воде је 2017. износио 95,8%, а
микробиолошке неисправности 41,3%.
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 су каналисане, своје
токове завршавају у Општини, односно припадају сливу ХС Дунав-Тиса-Дунав. Река
Ројгасе улива се у Моравицу југозападно од Маргите.
Квалитет земљишта
Земљиште, као природни ресурс, се свакодневно загађује неадекватном
применомвештачког ђубрива, пестицида и других хемијских средстава, што представља
ограничавајући фактор у пољопривредној производњи. Неодговарајућом обрадом,
земљиште се осиромашује у квалитативном погледу и погоршава се његова структура.
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„Службени гласник РС“, бр. 28/19
Извештај о здравственој исправности воде за пиће јавних водовода и водних објеката у Републици Србији
за 2017. годину, Институт за јавно здравље Србије „Др. Милан Јовановић Батут“
9
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Веома битна последица смањења квалитета земљишта је угрожавање животињских врста
уништавањем њихових природних станишта. Нестају и последње слатине и поплавне
ливаде и тршћаци на територији општине Пландиште и целе Војводине. Ови аутентични
екосистеми Панонске низије углавном се неконтролисано и илегално преоравају или се
нестручно исушују и секу за комерцијалне потребе (тршћаци) и временом постају
обрадиве површине, што за последицу има смањење и нарушавање биодиверзитета.
Следећи велики проблем представља употреба великих количина хемијских средстава у
пољопривреди. Многи пестициди забрањени у ЕУ и свету, код нас се и даље користе што
доводи до великих и дуготрајних загађења земљишта, али и површинских и подземних
вода. То директно утиче на животињски свет. Оваква употреба пестицида најдиректније
погађа животиње на врху ланца исхране, а то су птице грабљивице од којих је највећи број
глобално угрожен и ван граница Републике Србије.
Отпад
Отпад на територији Пландишта потиче из домаћинстава и са јавних површина
(комунални отпад), из пољопривредне производње (животињски отпад, жетвени остаци,
пластична амбалажа од пестицида и минералних ђубрива) и из индустријске активности.
У општини Пландиште не постоји јавно предузеће чије је искључива делатност
управљање отпадом. Јавно предузеће “Полет” у Пландишту обавља делатности које се
односе на водовод, канализацију, дистрибуцију природног гаса, управљање пијацом и
управљање комуналним отпадом. Отпад који скупи ово Јавно предузеће се односи на
општинску депонију. На територији општине Пландиште тренутно има више дивљих
сметлишта, која су најчешће на местима уз локалне путеве и канале. Санација дивљих
сметлишта безуспешно се обавља већ низ година, јер се саниране површине убрзо враћају
у пређашње стање.
Отпад се организовано сакупља у свим насељеним местима на територији општине.
Уклањање отпада се врши тако што се на 14 дана односи (отпад се сакупља у врећама). У
Пландишту се посебно сакупља ПЕТ амбалажа са 3 контејнера запремине 7 m³ који се
празне периодично. Сакупљени ПЕТ се одвози на градску депонију на посебно издвојено
место.На самој депонији се издваја метални отпад и продаје као секундарна сировина.
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 и у лошем су стању, а камиони за сакупљање и одвоз отпада су стари и
потребно је много новца за њихово одржавање.
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 1.396 тона чврстог комуналног отпада.10
Постоји веома мало података о индустријском отпаду. Евиденција индустријског отпада
се не врши систематски и у складу са законском регулативом. Постоје три овлашћене
лабораторије за категоризацију отпада. Преовлађујући метод третмана индустријског
отпада је складиштење унутар комплекса генератора или депоновање. Нема већих
индустријских објеката.
1.5.2. Тренутни механизми спречавања деградације
Негативни утицаји природних и антропогених фактора на животну средину се морају
систематски контролисати и што је више могуће елиминисати.
План управљања отпадом општине Пландиште је донесен 2017. године док је остварење
циљева предвиђено до 2027. године. Циљ Локалног плана управљања отпадом је смањење
отпада и контрола утицаја отпада на животну средину.Израђен је Пројекат санације и
ремедијације сметлишта у Пландишту и реализован у износу од 85%. Потребно је
извршити ревизију пројекта и израдити пројекат отварања нове касете. Израђен је Главни
пројекат трансфер станице са свом пратећом инфрастуктуром. Предвиђена је фазна
изградња трансфер станице. Поједине фазе изградње су условљене изградњом регионалне
депоније. Предвиђено је креирање зелених острва као подврста рециклажних дворишта за
оне рециклажне материјале који се стварају у највећим дневним количинама – папир,
стакло и ПЕТ амбалажа. За праћење разних мера предвиђених планом, потребно је
увођење мониторинга и ревизије као основних система имплементације. Годишњи
извештај о имплементацији плана треба да буде достављен Општини.
На депонији се издваја метални отпад и продаје као секундарна сировина. Започета је
селекција кућног отпада на месту сакупљања, постављањем посебних контејнера за
одвајање ПЕТ амбалаже. Приватна предузећа на територији општине се баве сакупљањем,
транспортом, складиштењем и третманом отпада ПП, ПС ПЕ, ПЕТ и папирног отпада, као
и сакупљањем, транспортом и складиштењем метала, стакла, дрвета, акумулатора, гума и
електронског отпада.

10

План управљања отпадом Општине Пландиште за период од 2017. до 2027. године
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1.6. МЕТА ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕНИ
1.6.1. Образовање
Образовна структура становништва општине Пландиште је приказана у следећој табели.
Табела 14: Становништво старије од 15 година према школској спреми, према попису 2011. године
Средње образовање
Укупно

Без школске
спреме

Непотпуно
основно
образовање

Основно
образовање

Укупно

Гимназија

Мање од
4 године

4
године

416

1386

2739

4627

251

2065

2288

9921

Средње школе

Специјализација
23

Више
образовање

Високо
образовање

Непознато

358

373

22

Извор: Републички Завод за Статистику

Изложени подаци говоре да образовна структура није повољна и да се налази испод
републичког просека. Када се подаци поделе према полу, жене су лошије образовне
структуре од мушкараца. Двоструко је већи број жена без школске спреме, а жена са
непотпуним основним образовањем је 902, док мушкараца у овој категорији има 484. У
општини такође живи 347 неписмена лица, од чега је далеко више жена, чак 65,41%. 11
На територији општине Пландиште налази се 3 основне школе, 7 подручних школа и једна
предшколска установа. Мрежу образовнихустанова у Општини 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
ПУ „Срећно детињство“ Пландиште са издвојеним одељењима у Великом Гају,
Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити.

Предшколско образовање, поред ПУ „Срећно детињство“, пружају и ОШ „Јован Стерија
Поповић“ са ПУ одељењима у Великој Греди и Милетићеву“ и ОШ „Јован Јовановић
Змај“ за ПУ одељењем у Хајдучици. Само у Пландишту се услуге пружају деци већ од
прве године, док у осталим насељима постоје предшколске установе за децу од 3 године
старости.
Основне школе похађају и одрасли ученици, у оквиру програма „Друга шанса“, а настава
се изводи на српском, румунском и мађарском језику док се словачки изучава као језик
средине.
У општини Пландиште нема средњих школа. Ђаци који се опредељују за похађање средње
школе у околини, Вршцу или Алибунару, су у највећем броју путници. Општина
субвенционише ценемесечних карата за ђаке путнике. Како је према подацима РЗС, на
11

Стратегија развоја социјалне заштите у Општини Пландиште за период од 2019. до 2023. године.
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основу пописа становника 2011. год, укупан број младих у узрасту од 15 до 18 година 507,
на основу броја субвенција проистиче да је школовање након основне школе, у овој
школској години наставило приближно 67% ђака.
1.6.2. Здравство
У општини Пландиште здравствене установе чине:




Дом здравља у седишту Општине,
Амбуланте, у свим насељеним местима и
Апотекарска служба, у четири насељена места.

Поред наведеног, у општини Пландиште постоје и 2 приватне здравствене установе:
Гинеколошка ординација и установа „Аrsmedici“ Пландиште, као и 2 приватне апотеке:
„Здравље“ и „Мелем“ у Пландишту. У Дому здравља у Пландишту пружају се услуге
опште праксе, услуге зубне службе, педијатрије, гинекологије, лабораторије и интерне
медицине. У оквирима рада Дома здравља је и служба хитне помоћи, као и кућно лечење.
Дом здравља „1. Октобар“ у Пландишту је саграђен 1980. год. и у доста је добром стању.
Амбуланте у Великој Греди, Хајдучици, Милетићеву и Старом Лецу су комплетно
адаптиране и углавном задовољавају потребе здравствене службе. Амбуланте у Маргити,
Великом Гају, Купинику и Барицама су делимично адаптиране, те је неопходно наставити
са радовима како би се у потпуности привеле намени. Амбуланте у Дужинама,
Марковићеву, Јерменовцима и Банатском Соколцу нису адаптиране и у њима се отежано
пружају здравствене услуге. Поједине амбуланте су лошем стању и на њима је неопходно
извршити радове у смислу адаптације, доградње и реконструкције.
У пет насељених места амбуланте су у лошем стању, делимично комунално опремљене и
само делимично функционалне (Маргита, Марковићево, Дужине, Банатски Соколац,
Купиник). Од комуналне опреме недостаје телефон и канализација. Реч је о објектима који
су стари 50 и више година и неопходна је њихова адаптација. У седам насељених места
(Велики Гај, Барице, Јерменовци, Хајдучица, Стари Лец, Милетићево, Велика Греда)
објекти су у релативно добром стању, са неопходном комуналном опремљеношћу (вода,
струја,грејање,телефон). Лаудоновац је једино насеље без амбуланте, због изузетно малог
броја становника (21, према Попису из 2011.).
Дом здравља у Пландишту је изграђен 1980. год., површина самог објекта је 2,150 m2 и у
потпуности је комунално опремљена. У Дому здравља су службе опште праксе, интерне
медицине, педијатрије, стоматологије, гинекологије, лабораторије, хитне помоћи и
патронажна служба. Крајем 2018. године, у Дому здравља „1. Октобар“ радило је 59
запослених, од чега је 55 било запослено на неодређено, а 4 на одређено време. Укупан
број здравствено регистрованих лица је 9716.12Апотеке постоје у три насељена места
(Хајдучица, Јерменовци, Велика Греда) и у седишту општине, Пландишту. Ове четири
12

Извештај о раду Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште за 2018. годину
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апотеке чине Апотекарску установу при Дому здравља у Пландишту. Осим ових, постоје и
три приватне апотеке – две у Пландишту и једна у Јерменовцима.
Поред наведених, проблем представља и недостатак лекара и лекара специјалиста. Број
лекара у општини је приказан у наредној табели:
Табела 15:Лекари, стоматолози и фармацеути у државној здравственој служби у општини
Пландиште, 2013-2017.
Година

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

укупно

15

16

14

14

14

12

опште медицине

5

7

6

5

6

5

на специјализацији

5

5

5

5

5

-

специјалисти

5

4

3

4

3

7

Стоматолози

2

2

2

2

3

2

Фармацеути

2

2

3

1

-

-

Бр. становника на једног лекара

733

679

766

754

745

860

Лекари

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику

Подаци из табеле наговештавају да је број лекара у јавним здравственим установама
премали у односу на број становника у Општини. Ово се може окарактерисати као део
једног ширег проблема на нивоу целе земље, имајући у виду да је државну службу у
здравству у Србији у периоду 2013-2017. године напустило више од 1000 лекара.
Смртност становништва показује узлазни тренд, како по апсолутном броју умрлих, тако и
у вредности опште стопе морталитета. Најчешћи узрок смрти у Општини су болести
система крвотока. Општина Пландиште спада у угроженије делове Србије по питању
здравствене заштите и то због ниске свести становништва по том питању, због
традиционалног начина исхране који погодује настанку кардиоваскуларних болести и због
опште кризе која погађа ову област, а нарочито превентивну медицину.

1.6.3. Култура
Пландиште има богату културну традицију и вредно наслеђе, које су богатили сви народи
и националне мањине овог подручја. Становништво које се током векова овамо
досељавало доносило је, стварало и репродуковало елементе сопствене културе, али је и
примало културне тековине других народа. Мрежу установа културе општине чине:
1. Народна библиотека Пландиште,
2. Културно-образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште.
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Објекти културе су релативно бројни и бар делимично комунално опремљени, међутим
многи су стари и нефункционални. Адаптација, пре свега, домова културе у насељеним
местима општине Пландиште, је неопходна, али се истовремено поставља као проблем
несразмера између потребних улагања и чињенице да број становника стално опада, а
старосна структура је све неповољнија. У насељеном месту Хајдучица, 2010. године, на
иницијативу Месног одбора Матице Словачке, отворена је Етно кућа Матице Словачке,
како би се стари предмети и народна ношња, коју су у прошлости користили Словаци у
Хајдучици, сачували од уништења. Етно кућа је саграђена у XX веку, 1907. године.
Зидови су од набоја, а кућа, покривена црепом, представља аутентичан примерак градње
кућа у Хајдучици.
Табела 16: Објекти културе у општини Пландиште

Насеље

Пландиште

Пландиште

Велика
Греда

Велика
Греда

Купиник

Назив објекта

Културни
центар „Вук
Караџић“
Народна
Библиотека
Пландиште
Народна
Библиотека
Пландиште –
Огранак
Велика Греда
Дом Културе

Дом Културе

Јерменовци

Дом Културе

Банатски
Соколац

Дом Културе

Милетићево
Дом Културе

Садржај у оквиру
објекта

Површина
објекта у m2

Биоскоп,
позориште
представе,
концерти,
дискотека и сл.

Биоскоп
402 m2,
Дискотека
180 m2

Библиотека са
читаоницом

72 m2

Библиотека са
читаоницом

2

50 m

Скупови грађана

470 m2

Није у функцији

190 m2

Концерти,
фолклор, примедбе

330 m2

Није у функцији

250 m2

Дискотека,
скупови грађана

250 m2

Старост,
спратност и
квалитет
објекта
Изграђен 1986,
објекат је у
добром стању,
недостаје
гардероба
Изграђен 1986
на првом спрату
зграде, у добром
стању, простор
недовољан
Изграђен пре
више од 50 год,
приземље, у
лошем стању
Изграђен пре
више од 50 год,
приземље, у
лошем стању
Изграђен пре
више од 50 год,
приземље, у
лошем стању
Реновиран 1984,
приземни, у
добром стању
Изграђен пре
више од 50 год.,
приземни, у
лошем стању
Изграђен пре
више од 50 год.,
приземан,
потребна
адаптација

Комунална
опремљеност
Потпуно
комунално
опремљен
Потпуно
комунално
опремљен

Струја,
Грејање

Струја,
Грејање

Струја
Струја, вода,
грејање

Струја

Струја,
Грејање
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Марковићево

Дом Културе

Скупови грађана

176 m2

Хајдучица

Дом Културе

Повремени
скупови грађана,
приредбе и сл.

470 m2

Хајдучица

Маргита

Етно кућа
Матице
Словачке

Дом Културе

Чувају се предмети
и народна ношња
коју су у
прошлости
користили
Словаци у
Хајдучици
Фолкор, приредбе,
скупови грађана

119 m2

2

330 m

Изграђен пре
више од 50
година,
приземан, у
лошем стању
Реновиран 1982,
приземни,
потребна
адаптација

Струја

Струја, вода,
грејање

Изграђен је
1907. године,
реновиран и
отворен 2010.
године

Потпуно
комунално
опремљен

Реновиран 2001.
године,
приземни,
задовољава

Струја, вода,
грејање

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Пландиште, 2014-2020

Многе културне манифестације имају вишегодишњу традицију, али су се и оне релативно
новије, наметнуле као значајан фактор туристичке промоције општине Пландиште (нпр.
RockVillage, Фестивал крајишке песме и градска слава „Св. Рафаило Банатски). По броју
учесника и посетилаца, неке манифестације имају веома запажено место у региону, па и
шире.
Табела 17: Манифестације у општини Пландиште
Назив манифестације
Место одржавања
Време одржавања
„Хајка на лисицу“
Маргита
крај јануара, почетак фебруара
Општинска
смотра
дечијег
Пландиште
музичког
и
фоклорног
Март
стваралаштва
Општинска смотра фолклорних
Пландиште
Април
традиција
Градска слава "Св. Рафаило
Пландиште
Август
Банатски"
Међународна
туристичко
Јерменовци-Јаношик
прва недеља септембра
спортска манифестација "Дани
рибара ЈаношикЈерменовци"
Банатски
ликовни
Пландиште
мај-јун
мултимедијални салон
Савезна изложба паса
Велика Греда
Јун
RockVillage - рок фестивал
Банатски Соколац
Август
„Све од шљиве“
Хајдучица
Септембар
„Крајишки бисери“
Пландиште
почетком октобра
„Нај пита“
Пландиште
прва недеља децембра
Извор: Извештај о раду Културног центра „Вук Караџић“ за 2018. годину; општина Пландиште
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Културно-уметничка друштава негују традицију и културу националних заједница у
општини. У оквиру општине Пландиште, активна су следећа друштва13:













КУД „Дукати“ Маргита, посвећено неговању тековина и позитивних традиција
културног (музичко-фолклорног) стваралаштва и обичаја српског народа и
националних мањина који живе у Маргити),
КУД „Вук Караџић“ Пландиште, посвећено неговању тековина и позитивних
традиција културног (музичко-фолклорног) стваралаштва и обичаја српског народа
и националних мањина који живе у Пландишту)
КУД „Братство“ Хајдучица - унапређење и развијање образовања, културе, спорта,
уметности и свих других области друштвене надградње словачке националне
мањине на територији општине и региона,
КУД „НиколајеБалческу“ Барице,
КУД „Бисери“ Хајдучица, посвећено неговању тековина и позитивних традиција
културног (музичко-фолклорног) стваралаштва и обичаја српског народа и
националних мањина који живе у Хајдучици),
КУД „Младост“ Велика Греда,
КУД „Петефи Шандор“ Јерменовци
КУД „Јасен“ Велики Гај.

1.6.4. Социјалне услуге
За социјалну заштиту становника општине Пландиште је задужен Центар за социјални
рад. Центар обавља послове породично правне и материјалне заштите социјално
угрожених категорија становништва. У општини Пландиште значајан је број старачких
самачких домаћинстава у односу на способно радно становништво, нарочито у сеоским
срединама. Тренутно на територији ове општине живи око 2500 лица старијих од 65
година живота. Такво стање погоршава социјалну ситуацију и захтева планирање
додатних средстава у буџету Општине, за пружање помоћи (једнократне новчане помоћи,
помоћ у кући и друго), за стара лица без породичног старања (тзв. самачка домаћинства). 14
Центар је технички солидно опремљен, међутим простор који користи је скучен и
недовољан. У центру је запослено 7 радника.
Табела 18: Преглед укупног броја корисника социјалне заштите на територији општине Пландиште, у
периоду 2015-2018. год.
Година
2016
2017
2018
Број корисника
1792
1842
1961
Извор: Извештаји о раду Центра за социјални рад за 2016, 2017 и 2018. годину.

Подаци из табеле указују на значајан раст броја корисника социјалне заштите из године у
годину, управо као последица све неповољније старосне структуре. Овај проблем у
будућности тежи порасту.
13
14

Локални акциони план за младе општине Пландиште за период од 2015. године до 2020. године.
Извештај о раду Центра за социјални рад за 2018. годину
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Друга установа на територији општине Пландиште која обавља делатност из домена
социјалне заштите је Дом за смештај душевно оболелих лица „1. Октобар“ Стари Лец. Ова
установа је у погледу финансирања у надлежности Покрајинског секретаријата за
здравство и социјалну политику, а будући да опслужује велики број корисника и
запошљава релативно велики број људи, значајна је за општину Пландиште.Основна
делатност Дома је смештај и збрињавање одраслих душевно оболелих и лакше ментално
недовољно развијених лица. Смештен је на простору од око 5,4 ha, у објектима површине
7.200 m2. Дом пружа свеобухватну услугу корисницима: смештај, храну, одевање,
здравствену заштиту, радну и социјалну рехабилитацију. Дом тренутно збрињава 550
корисника из целе Србије.Посебна пажња је посвећена рехабилитацији кроз социо и радно
окупациони третман корисника, у том смислу су у Дому развијени различити видови
радно-окупационе терапије.
Дом има 160 запослених, организованих по службама. Финансијске могућности
ограничавају број запослених којих је недовољнан број у скоро свим секторима.

1.7. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Неке од одговорности града као јединице локалне самоуправе су да преко својих
органаОпштина, у складу с Уставом и законом:












доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и
програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног
економског развоја;
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз,
коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и
улица и других јавних објеката од општинског значаја;
стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско
васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање),
научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне
заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја,
предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и
унапређује опште услове пословања;
стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода,
заштити културних добара од значаја за општину;
стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја;
стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној
равноправности, као и о јавном информисању у општини;
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обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у областима
одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике,
зоохигијене и др.), као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
Уставом, законом и статутом, итд.

На територији општине Пландиште има 13 сеоских месних заједница. У даљем тексту
овог дела биће описани начин рада органа градске власти, развојни центри и услуге које
су на располагању грађанима, заједничке активности које се спроводе на градском и
републичком нивоу и модел финансирања локалне самоуправе у општини Пландиште.

1.7.1. Органи
Органи општине Пландиште су Скупштина града, председник Општине, Општинско веће
и Општинска управа. Односи између различитих нивоа градске власти приказани су на
следећој Илустрацији.
Илустрација 3: Структура општинске власти у општини Пландиште

Скупштина Општине је њен највиши орган, и има 19 одборника. За разматрање и давање
предлога о питањима која се припремају за разматрање на седницама Већа, Веће може
образовати Радна тела ради обављања одређеног задатка. Мандат Радног тела престаје
извршењем задатка и подношењем извештаја Већу.
Радна тела образују се актом Већа којим се одређују њихови задаци, утврђује број и састав
чланова и време на које се именују. Председник радног тела је, по правилу, члан Већа
задужен за област за коју се радно тело образује. Чланови радних тела су чланови Већа и
запослени у Општинској управи, а могу бити и појединци – стручњаци за одређена
питања.Радна тела Скупштине општине Пландиште су: Комисије, Одбори, Савети и Штаб.
Одборници учествују у раду Скупштине и њених радних тела, извршавају поверене
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задатке, предлажу Скупштини расправу о одређеним питањима, подносе иницијативе за
доношење одлука и других аката, дају амандмане на предлоге прописа и учествују у
другим активностима Скупштине града. Скупштина има и свог председника, који
организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању
јавности рада Скупштине, потписује акта и прописе које је донела Скупштина, сарађује са
извршним органима и врши послове које му повери Скупштина. У Скупштини се доносе
одлуке о буџету, висини локалних такси и накнада, задуживању, доносе се програм
развоја града, појединих делатности, урбанистички план, прописи, итд.
Председник општине, као један од два извршна органа власти, бира се од стране
Скупштине општине из редова одборника, и има свог заменика. Његов посао је да
представља и заступа град, предлаже начин решавања питања о којима одлучује
Скупштина, издаје наредбе за извршење буџета Општине, усмерава рад Општинске
управе итд. Председник општине и његов заменик учествују у раду Општинског већа, које
предлаже већину аката за чије доношење је надлежна Скупштина општине (статут, буџет
итд.), надзире рад Општинске управе, и сл.
1.7.2. Услуге
Заинтересованим лицима услуге се пружају у оквиру појединих одељења Општинске
управе. Свако одељење има систематизован списак услуга које су грађанима на
располагању.
Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију обавља следеће послове: реализацију развојних пројеката од интереса за
општину; подстицање и старање о развоју туризма, старих заната, пољопривреде и
осталих привредних грана; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у
складу са законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање
техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и
кредита; израда предлога решења о привременом финансирању; обавештавање буџетских
корисника о одобреним расположивим апропријацијама; управљање готовином; примање,
завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате;
припремање нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила
за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и
припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног
нацртаитд.
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду oбавља послове који
се односе на: давање обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима
странака; оверу пројеката парцелације и препарцелације, давање сагласности на предлоге
елабората геодетских радова за спајање парцела истог власника, давање сагласности на
исправку граница суседних парцела, послове озакоњења објеката, израду географског
информационог система; издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за
изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у
43

поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру обједињене
процедуре; издавање дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; обавља послове везане за заштиту
ваздуха и заштиту од буке; јавни превоз на територији општине; планирање капацитета
мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног транспорта путника; надзор над
безбедношћу саобраћаја и такси превоза; припремање нацрта решења за исељење
бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
подношење пријава надлежним органима за исељење бесправних корисника станова итд.
Одељење за друштвене делатности и послове органа општине oбавља следеће
послове: праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој у области
предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, спорта,
дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, јавног здравља и примарне
здравствене заштите; програма и пројеката за младе; надзор над радом установа у
друштвеним делатностима у којима је оснивач Општина; доношење програма мера и
активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у
области ученичког и студентског стандарда; смештај у домове, опоравак, регресирање
школарине; припрему предлоге општих и других аката, извештаја и анализа за потребе
органа Општине; вођење управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски
додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета, одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из
материјално угрожених породица, одлучивање у првом степену о признавању законом
одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца; инспекцијски
надзор над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и
средњег образовања; инспекцијски надзор у области спорта распоређивање средстава
корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење рада и пружање помоћи
месним заједницама итд.
Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове oбавља следеће послове:
организацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе; лична стања
грађана и матичарске послове; нормативно-правне послове; пружање правне помоћи
грађанима; остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и
постављених лица; врши планирање и развој кадрова у органима општине;
унапређењепримене информационих технологија; одржавање и развој рачунарске и
комуникационе мреже; организацију обуке запослених у Општинској управи, као и јавним
предузећима и установама чији је оснивач општинаитд.

1.7.3. Модел финансирања
Послови који су у надлежности Општине и Општинске управе финансирају се из
припадајућих пореских прихода, трансфера од других нивоа власти, међународних

44

донација и других прихода и задуживања. У следећој табели приказани су приходи из
сумираних извештаја о извршењу буџета 2016-2019. године.
Табела 19: Приходи буџета Општине Пландиште 2016-2019. (у хиљ. РСД)
2016
ВРСТЕ
ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

2017

планирано

остварење
за период
јануар-јун

318,250

562,020

347,385

560,740

231,222

-

67,159

93,810

74,773

95,766

55,494

0

-

0

0

0

1

0

48,800

38,093

-

37,662

59,060

41,411

60,410

24,811

Порез на добра
и услуге

20,330

8,421

-

8,409

11,820

8,644

11,020

4,348

Други порези

3,000

2,915

-

2,375

4,300

2,499

3,500

1,392

Донације од
међународних
организација

15,000

1,946

-

7,726

3,000

0

0

0

206,600

150,339

-

184,090

217,447

159,860

225,417

103,899

69,150

39,147

-

19,455

93,782

35,308

94,290

24,868

12,420

8,169

-

9,710

19,051

8,814

16,160

5,567

2,200

1,637

-

888

1,550

1,070

1,550

1,107

600

257

-

0

0

25

25

0

800

786

-

872

6,200

6,782

7,600

1,037

200

220

-

0

52,000

8,199

45,001

8,669

200

220

-

0

52,000

8,199

45,001

8,669

Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
Мешовити и
неодређени
приходи
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода од
претходне
године

планирано

остварење
за период
јануарсептембар

322,160

-

84,664

70,487

0

2019

планирано

Трансфери од
других нивоа
власти
Приходи од
имовине
Приходи од
продаје добара и
услуга
Новчане казне и
одузета
имовинска
корист

463,164

2018
остварење
за период
јануарсептембар

Текући
приходи
Порези на
доходак, добит
и капиталне
добитке
Порез на фонд
зарада
Порез на
имовину

планирано

остварење
за период
јануарсептембар
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Трансфери
између
буџетских
корисника на
истом нивоу

0

0

-

0

0

0

0

0

Приходи из
буџета

0

0

-

0

0

0

0

0

Примања од
продаје
нефинансијске
имовине

25,125

15,940

-

4,149

8,000

1,320

2,500

2,800

Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине

0

0

-

0

35,000

19,929

35,000

0

Примања од
задуживања од
пословних
банака у земљи

0

0

-

0

35,000

19,929

35,000

0

Примања од
отплате кредита
датих физичким
лицима и
домаћинствима
у земљи

0

0

-

0

0

0

0

0

ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

488,289

338,100

-

322,399

605,020

368,634

598,240

234,022

Извор: Извештај о извршењу буџета Општине Пландиште

Као што се може видети, највећи део средстава у буџету Општине Пландиште потиче из
трансфера од других нивоа власти (између 45% и 58% остварених прихода у посматраном
периоду). Следећи по величини допринос је из пореских прихода где доминирају порези
на добит, доходак и капиталне добитке физичких лица. Према Закону о финансирању
локалне самоуправе, јединици локалне самоуправе припада 74% пореза на зараде који се
плаћа према пребивалишту запосленог, као и порез на доходак грађана на приходе од
пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, давања у закуп покретних ствари,
осигурања лица и остале приходе у складу са законом. Значајан удео (око 10-12% у
посматраном периоду) у буџету Општине Пландиште има и порез на имовину. Приметно
је да је у претходном периоду порасло учешће текућих прихода са 95% на 98% и удео
позајмљених извора (са око 0% на 5% у 2018. години). Општинска власт је са успехом
процењивала најважније категорије прихода, поготово оне који зависе од привредне
активности. Ту пре свега мислимо на приходе од пореза на доходак, добит и капиталне
добитке и пореза на добра и услуге.
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У наредној табели приказан је преглед вишкова и мањкова примања буџета општине
Пландиште у истом периоду и начин покривања мањкова (уколико су настали).
Табела 20: Вишак и мањак примања буџета Општине Пландиште у периоду 2015-2018. године (у
хиљ. РСД)
2016

2017

планирано

оствареноз
а период
јануар-јун

322,399

570,020

348,705

563,240

234,022

-

317,709

603,327

382,301

0

243,459

(14,812)

-

4,690

(33,307)

(33,596)

563,240

(9,437)

0

0

-

0

35,000

19,929

35,000

0

0

3,916

-

3,996

1,693

392

0

9,533

ВИШАК (МАЊАК)
ПРИМАЊА

0

(3,916)

-

(3,996)

33,307

19,537

35,000

(9,533)

ВИШАК (МАЊАК)
НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА

488,289

(18,728)

-

(684)

0

14,059

598,240

(18,970)

Буџетски суфицит
(дефицит)
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

планирано

оствареноз
а период
јануарсептембар

488,289

338,100

-

0

352,912

488,289

2019

планирано

ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСК
Е ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСК
У ИМОВИНУ

планиран
о

2018
оствареноз
а период
јануарсептембар

Опис

оствареноз
а период
јануарсептембар

Извор: Извештај о извршењу буџета Општине Пландиште

Можемо видети да је највећи буџетски дефицит остварен 2018. године док је 2019.
дефицит смањен. Предвиђање буџетских суфицита (дефицита) није било веома успешно у
посматраном периоду, потенцијално као последица одабраног периода извештавања у
септембру. Издаци за отплату главнице су пали у 2018. години, што је делом последица
политике смањивања удела позајмљених извора у финансирању рада локалне самоуправе.
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1.8 SWOT АНАЛИЗА
Предности

Слабости

Природни ресурси

Велике површине висококвалитетног обрадивог земљишта

Богато културно-историјско наслеђе у виду паркова, двораца и
хидротермалних извора

Добро очувана животна средина

Разноликост природних локалитета и богатство биљног и животињског
света

Велике површине висококвалитетног обрадивог земљишта

Природни ресурси

Недостатак података о стању животне средине (мониторинг)

Проблем са управљањем комуналним отпадом

Ниска пошумљеност

Привредни ресурси

Изграђена интерна инфраструктура (гасна, водоводна и каналска
мрежа)

Јак пољопривредни сектор

Инфраструктурно опремљена и успешно парцелизована радна зона

Добра инфраструктура у здравству

Индустрија пластичне амбалаже, текстила и преариђавања меса

Пораст предузетничких радњи

Близина београдског тржишта
Људски ресурси

Kвалитетни кадрови у образовању, здравству и друштвеним
институцијама

Релативно образован кадар у оквиру значајних локалних институција

Велики број културних и спортских удружења и манифестација

Хетерогена национална структура општине

Привредни ресурси

Застарели производни капацитети, лоша агротехничка опремљеност

Стагнација прерађивачке индустрије

Значајан део уништених капацитета, застарела инфраструктура

Лоше одржавање постојеће путне мреже

Неискоришћен железнички саобраћај, водени саобраћај кроз канал ДТД

Неадекватни смештајни капацитети и лоша промоција туризма

Уситњеност
пољопривредних
поседа,
нестандардизованост
пољопривредних производа и неорганизована трговина пољопривредним
производима

Азбестне цеви у водоводу, делимично нелегализована водна мрежа која је
генерално у лошем стању

Ниска куповна моћ становника на ширем подручју локалне самоуправе

Непостојање регионалне депоније и велики број дивљих депонија
Људски ресурси

Низак ниво образовања потенцијалних предузетника

Застарелост знања у области пољопривредне производње

Недовољно квалификоване радне снаге, неповољна старосна структура
радне снаге

Неорганизованост ситних предузетника и пољопривредника

Шансе

Опасности

Природни ресурси

Релативно очувани природни ресурси

Близина канала ДТД и развој водног саобраћаја

Адекватније коришћење расположивог воденог
наводњавање

Раст свести о значају заштите животне средине

Природни ресурси

Занемаривање концепта одрживог развоја

Недостатак средстава за заштиту животне средине

Мањак сарадње са вишим нивоима власти у сфери заштите животне
средине

Неадекватан систем мониторинга загађења

Неадекватно старање о ловном и риболовном фонду

потенцијала

за
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Привредни ресурси

Осавремењивање технологије

Ревитализација постојећих привредних система

Интензивнији развој пољопривреде и туризма паралелно са решавањем
еколошких проблема

Подстицање предузетника кроз инвестиције

Регионална сарадња

Ширење радне зоне и оснивање нових сличних зона

Развој пољопривредне и прерађивачке индустрије

Изградња центра за прераду поврћа, хладначе.

Подстицање и промоција ловног туризма

Јавно-приватна партнерства

Боља повезаност са вћећим тржиштима

Изградња регионалне депоније
Људски ресурси

Удруживање пољопривредних произвођача у кластере и друге форме
партнерстава

Саветодавна служба за помоћ предузетницима и пољопривредницима

Обука предузетника и пољопривредника

Даље унапређење рада интерне локалне управе

Сарадња са дијаспором

Подстицајне мере за повећање наталитета

Привредни ресурси

Значајно технолошко заостајање

Недостатак инвестиција

Недовољна комерцијализација туристичке понуде

Несигурна аграрна политика

Негативан природни прираштај

Ограничена и недовољна буџетска
средства за
решавање
идентификованих проблема и унапређење привредног амбијента

Конкуренција међународног тржишта
Људски ресурси

Угрожено здравље становништва

Емиграције младог, образованог становништва у веће градове

Висок степен морталитета

Неповољна старосна структура становништва

Низак удео образованог становништва
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ДЕО II - СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ
2.1 Визија и мисија општине Пландиште
Визија: Пландиште, општина која нуди подстицајно окруженје за пољопривреду,
инвестирање, угодност рада и висок квалитет живота

Мисија: Пландиште, опшштина која служи својим грађанима и привреди и
подржава развој Републике Србије
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2.2 Стратешки циљеви
На основу детаљне стратешке анализе и одржаног јавно-приватног дијалога
идентификовани су кључни стратешки приоритети града за наредни седмогодишњи
период. Кључне тематске области су: 1) стварање услова за развој пољопривреде,
инвестиције и већу запосленост, 2) ојачање развоја инклузивне, здраве и културне
заједнице, 3) заштита животне средине, и 4) унапређење инфраструктуре.
У оквиру сваког од наведних стратешких приоритета идентификовани су циљеви који су
основни носиоци промена и позитивног локалног развоја.
Дефинисани циљеви приказани су путем наредне илустрације:
Илустрација: Стратешка мапа циљева

51

2.3 Детаљни преглед циљева
Општи циљ 1:
Стварање услова за развој
пољопривреде, инвестиције и већу
запосленост
Посебни циљ 1:
Повећање економске ефикасности у
пољопривреди

Индикатор (нивоутицаја)
 Учешће пољопривредника у
дијалогу са јавном управом;
 Број туриста у Општини;
 Промет остварен у
Индустријској зони.
Индикатор (ниворезултата)
 Број успешно остварених
инфраструктурних пројеката
везаних за пољопривреду
 Посећеност сајмова и
презентација

Промоција и организоване посете пољопривредним
сајмовима

Мера
1.1:

Циљ мере је развој пољопривреде у Пландишту кроз образовање
пољопривредника и промоцију потенцијала општине. Циљ је јача
повезаност пољопривредника и општине, затим подизање свести
о могућностима финансирања кроз различите фондове и
конкурсе.
Поред организованих посета сајмовима попут Пољопривредног
сајма у Новом Саду, потребно је и поновно организовање
едукација попут „Знањем до развоја мултифункционалне
пољопривреде у општини Пландиште – Фарма као бизнис“.
Унапређење биљне производње

Мера
1.2:

Мера подразумева стварање услова за развој биљне производње
кроз подизање противградских мрежа у воћарској производњи и
друге врсте заштите усева од елементарних непогода; подизање
вишегодишњих засада и воћњака на делу земљишта општинске
управе уколико је то могуће; изградњу подних складишта и
обнављање хладњаче у Великој Греди кроз сарадњу са
власницима; анализе основног хемијског својства земљишта;
израду пројекта изградње система за наводњавање.
С обзиром на то да локална самоуправа нема буџет за
финансирање свих наведених пројеката, потребно је разматрање
опција суфинансирања газдинстава као и аплицирања за
републичке и ЕУ фондове.
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Унапређење сточарства у ширем смислу

Мера
1.3:

Циљ мере је развој сточарства у општини кроз проналажење
прикладне локације за изградњу примерених капацитета за сврху
сточарства, комунално уређење и опремање земљишта за
подизање фарми ван насељених места и других врста подршке
попут набавке приплодног материјала за вештачкоосемењивање
крава, набавке уматичених стеоних јуница за већа газдинства и
континуирано одржавање мини пољопривредних сајмова попут
„Гушчеријаде“.
Побољшање положаја пољопривредника

Мера
1.4:

Мера обухвата наставак сарадње са општинама Вршац и Бела
Црква кроз иницијативу Село Плус, затим афирмација младих
пољопривредника кроз опредељењепосебних средстава за
подршку. Општина може да пружи административну помоћ
пољопривредницима при аплицирању за средства, учествовању у
пољопривредним сајмовима и манифестацијама, анализама
земљишта и пружању гаранција.

Посебнициљ 2:

Индикатор (ниворезултата)
 Стопа задржавања радника
Афирмација предузетничког духа
дефицитарних занимања
 Број предузетника у Пландишту
Хоризонтално и вертикално повезивање МСП и предузетника

Мера
2.1:

Промоција привредних потенцијала Општине кроз КОЦ, сајам
туризма и сајам локалних самоуправа. Допринос самоуправе је
могућ кроз оснивање инвестиционог општинског фонда у циљу
подршке и афирмације „start-up“ предузетништва. Посебно је
значајна континуирана подршка малим произвођачима кроз већ
постојеће општинске фондове намењене предузетницима.
Потребно је увођење додатних олакшица за новонастала
предузећа, као и разматрање сарадње са Гаранцијским Фондом
Војводине.
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Очување старих заната

Мера
2.2:

Циљ мере је афирмација аутохтоних заната попут израде
банатских ћилима и одевних предмета од вуне и других
природних материјала са препознатљивим фолклорним мотивима
овог подручја кроз сарадњу и подршку културних друштава.
Општина може да организује развој старих и дефицитарних
заната попут обућара, кључара, оџачара и фотографа
организацијом курсева и радионица.
Повећање запослености у прерађивачкој индустрији

Мера
2.3:

Потребно је привлачење инвеститора у постојеће капацитете и ка
потенцијалним инвестицијама промотивним активностима, затим
подршка општине у изградњи капацитета за откуп и прераду
поврћа.

Посебни циљ 3:

Развој туризма

Индикатор (ниворезултата)
Број успешно организованих
манифестација у Пландишту и
њихова посећеност
 Висина прихода од лова

Комерцијализација лова у општини
Мера
3.1:

Мера подразумева интензивниј упромоцију лова у општини, као и
комерцијализацију путем увођења система поентирања, дељења
трофеја и наплаћивања дозвола за лов при организацији догађаја
попут „Хајка на лисицу“. Разматрање јавно-приватног партнерства
као потенцијалан извор финансирања раста туризма у општини.
Повећање смештајних капацитета

Мера
3.2:

Потребна је изградња смештајног објекта, одговарајуће
категорије, прикладних капацитета у складу са тражњом.
Препознат је проблем да услед изостанка адекватног смештаја
посетиоци локалне самоуправе одседају у суседним местима. Мера
обухвата и процену које куће у насељеним местима би уз најниже
инвестиције могле бити претворене у смештајне капацитете.
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Промоција туризма

Мера
3.3:

Мера обухвата развој туристичке понуде за излете у Пландиште
која би даље биле понуђена Туристичкој Организацији Вршац и
другим околним Општинама. Затим, потребан је развој
промоционог плана за етно туризам, који укључује пласман
пољопривредних производа као свој саставни део. Кроз наставак
сарадње са Општинама Вршац и Бела Црква у оквиру иницијативе
Село Плус, предвиђена је финализација зелене стазе између
насељених места након чега може бити започета сарадња са и
између самих домаћинстава.
Општи циљ 2:

Ојачати развој инклузивне, здраве, на
знању и културним вредностима
засноване локалне заједнице
Посебни циљ 1:
Унапређење система спорта и
побољшање положаја младих у
друштву

Индикатор (ниво утицаја)
 Степен задовољства младих
људи положајем у друштву у
Пландишту;
 Удео становништва са високом
школом.
Индикатор (ниво резултата)
 Број адекватно опремљених
центараза физичку активност
на територији Пландишта
 Број организација и пројеката
који се баве положајем младих

Стварање бољих услова за младе у друштву
Мера
1.1:

Мераподразумева израду новог локалног акционог плана за
младе, модернизацију и подизање квалитета услуга у друштвеним
делатностима (преко јачања НВО сектора, као и унапређеног рада
институција који се баве перспективом и положајем младих) и
јачу подршку младим талентима.
Изградња здравствено-рекреативног центра

Мера
1.2:

Зарад пуног искоришћења потенцијала хидротермалног
налазишта у Пландишту у виду изградње здравственорекреативног центра, подршка од стране општине може бити
исказана кроз израду пројекта затим поделу пројекта у фазе које
подразумевају утврђивање квалитета воде, испитивање терена и
исплативости пројекта. Потребно је разматрање различитих
видова финансирања пројекта, попут партнерства са приватним
инвеститором (ЈПП).
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Афирмација спорта
Мера
1.3:

С обзиром на ограничене изборе младих у оквиру физичке
активности потребна је конструкција балон-сале, реконструкција
терена са вештачком подлогом у Пландишту и комунално
опремање фудбалских терена.

Посебни циљ 2:

Унапређење рада институција
здравствене и социјалне заштите

Индикатор (ниво резултата)
 Посећеност радионица
посвећеним здравом животу у
Пландишту
 Број лекара специјалаца у
општини
 Број успешно остварених
инклузивних програма

Смањење проблема мањка кадрова
Мера
2.1:

Стимулисање лекара да остану у Пландишту повољнијим радним
условима, обавезивањем на одређени радни период након
специјализације.
Увођење превентативног принципа у здравству

Мера
2.2:

Услед мањка тренутних кадровских капацитета и тенденције за
порастом овог проблема у будућности, значајан је ниво свести и
степен обавештености становништва о здравом начину живота.
Примери програма који доводе до реализације ове мере су
програм посвећен здрављу жена као и разна предавања,
радионице и превентативни општи прегледи.
Виши степен инклузије у општини

Мера
2.3:

Мера подразумева унапређење рада Центра за социјални рад у
смислу увођења нових програма попут “Помоћ у кући деци и
младима са инвалидитетом”, оснивање дневног боравка
намењеног особама са инвалидитетом и њиховим породицама,
израду локалног акционог плана за унапређење положаја и права
особа са инвалидитетом и израду локалног акционог плана за
родну равноправност.
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Покривеност свих грађана у оквиру система здравствене
заштите

Мера
2.4:

Препознат је проблем недовољног броја медицинских радника
који се баве теренским посетама - услед неповољне старосне
структуре увећан је број пацијената којима је потребна ова врста
неге. Мера даље подразумева и организован превоз медицинског
особља до насељених места, као и инфраструктурно опремање
амбуланти у сваком насељеном местуради омогућавања
несметаног преписивања лекова и опште функционалности
амбуланте.

Посебни циљ 3:
Доступно и квалитетно образовање

Индикатор (ниво резултата)
 Инфраструктурна
опремљеност образовних
установа;
 Степен задовољства грађана
радом образовних установа

Унапређење квалитета наставе
Мера
3.1:

Мера може бити остварена кроз увођење нових технологија у
образовање, стручно усавршавање запослених у ОШ “Јован Стерија
Поповић” Велика Греда и ОШ “Јован Јовановић Змај” Хајдучица,
затим набавком стручне литературе у поменуте две основне
школе.
Инфраструктурно опремање школа

Мера
3.2:

Подразумева се набавка наставних средстава и учила за ОШ “Јован
Стерија Поповић” Велика Греда као и адаптација школског
простора; адаптација школског простора је такође неопходна у
основној школи у Старом Лецу, док је у вртићу “Срећно
детињство” Пландиште потребна реконструкција котларнице и
опремање ентеријера централног објекта.

Посебни циљ 4:

Очување и промоција културноисторијског наслеђа

Индикатор (ниво резултата)
 Инфраструктурна
опремљеност културних
установа;
 Степен задовољства грађана
радом културних установа
 Посећеност културних
манифестација
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Организација културних манифестација

Мера
4.1:

Настављање традиције организовања Општинске смотре
рецитатора,
Општинске
смотре
музичко-фолклорног
стваралаштва деце, Општинске смотре фолклорних традиција,
“Чаша воде са извора” као и јака подршке и улога локалне
самоуправе у организацији ових догађаја. У сврху очувања
културног идентитета Пландишта, могу бити организоване и
манифестације попут Дана Крајишника и прославе 30. годишњице
оснивања Народне Библиотеке.
Инфраструктурна опремљеност институција културе

Мера
4.2:

Мера подразумева опремање културно-образовног центра “Вук
Караџић” Пландиште новим столовима и столицама и успешну
организацију бар једног новог програма у свакој културној
установи у општини. Пример оваквог програма би било оснивање
кутка за децу у Народној Библиотеци.

Општи циљ 3:
Заштита животне средине
Посебни циљ 1:

Одрживо коришћење природних
ресурса

Индикатор (нивоутицаја)
 Решавање проблема
депоније у општини;
 Квалитет воде у Пландишту.
Индикатор (ниворезултата)
Број успешно изведених пројеката
са сврхом побољшања квалитета
воде
 Пошумљена површина
 Успостављен мониторинг
квалитета земљишта и воде

Старање о текућим и стајаћим водним ресурсима

Мера
1.1:

Мера подразумева израду студије о квалитету воде за пиће на
основу урађене анализе стања. Поред овога, неопходно је
успоставити мониторинг квалитета пијаће воде у свим
водоводима, наставак спровођења медијске кампање о
рационалној потрошњи воде, стриктно спровођење режима
санитарне заштите изворишта, затим контрола квалитета
отпадних и површинских вода.
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Управљање земљиштем
Мера
1.2:

Остварење ове мере подразумева континуирани мониторинг
квалитета земљишта, наставак реализације програма сузбијања
амброзије на територији општине и реализацију Програма
пошумљавања и озелењавања општине на основу доступних
средстава.
Подизање степена пошумљености Општине

Мера
1.3:

У оквиру мере је предвиђена израда и реализација програма
пошумљавања и озелењавања на територији Општине. Одређени
циљеви у овој области треба да буду дефинисани кроз План за
рекултивацију парцела, након чега је при самом пошумљавању
општинских парцела предвиђена сарадња са Министарством за
заштиту животне средине.
Управљање осталим природним ресурсима

Мера
1.4:

Мера се састоји од израде програма одржавања и заштите јавних
природних добара као и имплементацију постојећих уколико
постоје. Неки од обухваћених пројеката треба да буду
порибљавање - очување рибљег фонда; организовано старање о
ловном фонду; као и остварење објекта за прихватање
животињских лешева у оноликом делу колико је то могуће у
обухваћеном временском периоду стратегије.
Подизање капацитета за обновљиве изворе енергије

Мера
1.5:

Израда плана за коришћење обновљивих извора енергије
представља почетни корак. Коришћењем ветро-парка као пример,
могућа је даља промоција општине као идеално место за
инвестиције ове врсте. Потребно је веће интересовање општине и
интензивније праћење развоја ових инвестиција.

Посебни циљ 2:

Адекватно одлагање отпада

Индикатор (ниворезултата)
 Обим рециклираног отпада у
општини
 Број дивљих депонија
 Постојање пројекта а затим и
остварење трансфер станице и
регионалне депоније
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Успостављање система управљања отпадом

Мера
1.1:

Систем управљања отпадом представља значајан део комуналне
инфраструктуре Пландишта, а подразумева постављање канти и
посуда за сепарацију, санацију и рекултивацију постојећих
депонија и комуналног отпада, затим континуирано уклањање
дивљих депонија уз трајну санацију. Потребно је разматрање
конкурисања за републичка средства за набављање булдожера за
дивље депоније, при чему би возило било значајно и за одржавање
пута у зимским условима.
Проналажење трајног решења за депонију у Пландишту

Мера
1.2:

У сврху остварења трајног решења, а посебно због очувања
здравља локалног становништва, важна је изградња трансфер
станице за прикупљање отпада као и повезивање са суседним
општинама и вршење притиска ка изградњи регионалне депоније.
Потребно је размотрити и друге начине финансирања попут
партнерства са приватним инвеститором (ЈПП).
Већа учесталост прикупљања комуналног отпада

Мера
1.3:

Циљ мере је чистија животна средина кроз подизање учесталости
прикупљања комуналног отпада. Услед велике разуђености
насељених места, потребна је набавка додатног камиона у ове
сврхе.

Општи циљ 4:
Унапређивање места и окружења у
коме људи живе и раде
Посебнициљ 1:
Изградња недостајуће
инфраструктуре

Индикатор (нивоутицаја)
 Степен развијености комуналне
инфраструктуре;
 Задовољство грађана радом јавног
предузећа „Полет“.
Индикатор (ниворезултата)


Остварено проширење гробља
 Број реализованих
инфраструктурних пројеката
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Проширење гробља у Пландишту

Мера
1.1:

Изражен је проблем превелике оптерећености тренутне локације
која се користи као гробље. Потребан је на основу израђеног
пројекта почетак радова на најобимнијем почетном делу пројекта
у што краћем року. Овај корак подразумева замену под-тла и
насипање целе парцеле. Пројекат је од кључној значаја за
комуналну инфраструктуру Пландишта и као такав је од великог
значаја за квалитет живота грађана. Неопходно је конкурисање за
републичка средства услед високих трошкова пројекта.
Инфраструктурно опремање радних зона

Мера
1.2:

Мера
1.3:

Мера подразумева изградњу прилаза путева објектима радних
зона насеља Пландиште - Велики Гај. Такође, ојачање коловозне
конструкције прилазних путева објектима радне зоне Пландиште
- Велики Гај и улице Војвођанска у насељу Пландиште. С обзиром
на успешну парцелацију и продају парцела у оквиру постојеће
индустријске зоне, потребно је размотрити могуће локације за
нову индустријску зону предодређене у оквиру Измена
просторног плана као инфраструктурно опремање истих.
Уређење зграде Општине
Уградити електричну инсталацију, затим санирати и адаптирати
зграду Општине.
Унапређење гасне мреже у општини

Мера
1.4:

Неопходна је санација дистрибутивне гасне мреже у Пландишту и
Великом Гају кроз ЈП „Полет“. Општина треба да подржи и нагласи
значај овог пројекта. Општина затим може да размотри јавноприватна партнерства као потенцијално решење различитих
комуналних проблема у Пландишту, водећи се успешним
пројектом замене јавне расвете LED сијалицама.

Посебни циљ 2:
Каналска и водна инфраструктура

Индикатор (ниворезултата)
 Квалитет пијаће воде у
Општини;
 Удео каналске мреже који је
успешно реконструисан.
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Побољшање квалитета воде
Мера
2.1:

Евидентан је проблем квалитета пијаће воде у Општини. Потребна
је изградња постројења за пречишћавање воде за пиће уз
разматрање опције финансирања овог пројекта, попут
канцеларије за јавна улагања. Размотрити потенцијална решења
за побољшање квалитета воде водовода Велики Гај - Купиник.
Решавање проблема атмосферских и отпадних вода

Мера
2.2:

Први корак представља израда студија оправданости свих
пројеката наведених у оквиру мере, те одређивање оптималног
решења за свако насеље појединачно, у односу на трошак који
пројекат подразумева. Пројекти обухваћени мером су: изградња
канализационе мреже употребљених вода насеља Пландиште,
Велика Греда, Маргита, Јерменовци и Барице и изградња каналске
мреже за одводњавање атмосферских вода насеља Марковићево. У
Хајдучици је неопходно увођење система евакуације и
пречишћавања употребљених вода, као и имплементација
постројења за пречишћавање отпадних вода.
Доградња недостајуће водне мреже

Мера
2.3:

Мера
2.4:

Покренути постојеће водомере на водозахватима, уградити
водомере на водозахватима на којима то није учињено.
Ремонтирати водоторањ и реконструисати делове водоводне
мреже у четири фазе насељу Пландиште. Израда пројекта
реконструкције азбестних цеви у Пландишту и Хајдучици.
Успостављање комуналне услуге одвођења отпадних вода
Успостављањем одвођења отпадних вода као комуналне услуге у
оквиру ЈП „Полет“ Пландиште ће бити омогућена наплата ове
услуге. Средства прикупљена на овај начин даље могу бити
усмерена на прикључивање 30% становника који тренутно нису
прикључени на канализациони систем. Решење питања
власништва треба да буде у складу са Законом о јавној својини,
при чему је канализација у власништву општине, али поверена ЈП
„Полет“.

Посебни циљ 3:
Унапређење саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре



Индикатор (ниворезултата)
Број успешно реконструисаних улица;
 Број ојачаних атарских путева.
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Изградња и реконструкција улица

Мера
3.1:

Мера се састоји од изградње саобраћајница у улицама: Банатска у
Великом Гају, Луке Агбабе, Пашњачке, Крајишка, Македонска и
Гаврила Принципа у насељима Банатски Соколац, Дужине и
Милетићево. Даље, изградња и/или реконструкција коловоза је
неопходна у следећим улицама: Змај Јовина, Обилићева, Милоша
Црњанског, Шумадинска, Стеријина, Јована Цвијића, Војвођанска,
Пут код „Банатпласта“, Нова, Николе Тесле, Ђуре Јакшића,
Kарађорђева, прилаз са паркинзима код ламеле 5, Пашњачка и
Хајдук Вељка у Пландишту; Братства и јединства, Вука Kараџића,
Дрварска, Банатска, Kордунска, Kосовска и Моше Пиједе у насељу
Kупиник; у улицама Добровољачка, Ђурђа Смедеревца и Вука
Kараџића у Банатском Соколцу; у улицама Балканска и Ужичка у
насељу Велики Гај; у улицама Железничка, Школска, Војвођанска,
Јанка Челника и Гаврила Принципа у насељу Хајдучица; у улици
Војводе Мишића и Kајмакчаланска у насељу Велика Греда;
изградња коловоза за улицу према гробљу у насељу Дужине; за
улицу Тудора Владимиреску у насељу Барице; у улицама
Kајмакчаланска и Сутјеска у насељу Стари Лец; у улицама Петру
Албу и Вука Kараџића у насељу Маргита; у улици Дунав-ТисаДунав у Јерменовцима и у улици Kајмакчаланска у Милетићеву.
Ојачање и одржавање путева

Мера
3.2:

Ојачање атарских путева је неопходно за комуналну
инфраструктуру насеља Пландиште, Маргита, Стари Лец, Велика
Греда и Банатски Соколац. Мера даље предвиђа појачано
одржавање коловоза локалних путева Банатски СоколацМарковићево, као и у улицама Петефи Шандора, Солунска и
Прешернова у Великој Греди; у улицама Војвођанска (од Хајдук
Вељка до канала), Првомајска (од Хајдук Вељка до Синђелићеве),
од Првомајске закључно са улицом Михајла Пупина у Пландишту.
Затим, ојачање и појачано одржавање локалних путева који
представљају везу са атарским путевима на територијама насеља
Велика Греда и Велики Гај; одржавање паркинга и пешачких стаза
око кружне раскрснице у Пландишту. Наглашен је значај праћења
најновије регулативе која се тиче неопходне документације за
одржавање путева.
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2. 4Акциони план

Општи циљ 1: Ствараое услпва за развпј ппљппривреде, инвестиције и већу заппсленпст
Ппсебан циљ

1 Ппвећаое екпнпмске
ефикаснпсти у ппљппривреди

2 Афирмација предузетничкпг
духа

3 Развпј туризма

Мера

Рпк за реализацију

Припритет (1-5)

1.1 Прпмпција и прганизпване
ппсете ппљппривредним
сајмпвима

Кпнтинуиранп, гпдишое

3

1.2 Унапређеое биљне
прпизвпдое

Кпнтинуиранп, гпдишое

2

1.3 Унапређеое стпчарства у
ширем смислу

Кпнтинуиранп, гпдишое

3

1.4 Ппбпљшаое пплпжаја
ппљппривредника

Дп 2023

1

2.1 Хпризпнталнп и
вертикалнп ппвезиваое МСП
и предузетника

Кпнтинуиранп, гпдишое

2

2.2 Очуваое старих заната

Кпнтинуиранп, гпдишое

3

2.3 Ппвећаое заппсленпсти у
прерађивачкпј индустрији

Кпнтинуиранп, гпдишое

3

3.1 Кпмерцијализација лпва у
ппштини

Дп 2024

3

3.2 Ппвећаое смештајних
капацитета

Дп 2023

4

3.3 Прпмпција туризма

Дп 2023

2
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Општи циљ 2: Ојачати развпј инклузивне, здраве, на знаоу и културним вреднпстима заснпване лпкалне заједнице
Ппсебан циљ
Мера
Рпк за реализацију
Припритет (1-5)
1.1 Ствараое бпљих услпва за
Дп 2025
3
младе у друштву
1 Унапређеое система сппрта
и ппбпљшаое пплпжаја
1.2 Изградоа здравственпДп 2024
3
младих у друштву
рекреативнпг центра
1.3 Афирмација сппрта
Дп 2025
3
2.1 Смаоеое прпблема
Дп 2024
1
маока кадрпва
2.2 Увпђеое превентативнпг
Дп 2024
2
принципа у здравству
2 Унапређеое рада
институција здравствене и
2.3 Виши степен инклузије у
Дп 2023
3
спцијалне заштите
ппштини
2.4 Ппкривенпст свих грађана
у пквиру система здравствене
заштите
3 Дпступнп и квалитетнп
пбразпваое

4 Очуваое и прпмпција
културнп-истпријскпг наслеђа

3.1 Унапређеое квалитета
наставе
3.2 Инфраструктурнп
ппремаое шкпла
4.1 Организација културних
манифестација
4.2 Инфраструктурна
ппремљенпст институција
културе

Дп 2023

1

Дп 2024

2

Дп 2025

1

Кпнтинуиранп, гпдишое

3

Дп 2023

3
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Општи циљ 3: Заштита живптне средине
Ппсебан циљ

1 Одрживп кпришћеое
прирпдних ресурса

2 Адекватнп пдлагаое птпада

Мера

Рпк за реализацију

Припритет (1-5)

1.1 Стараое п текућим и
стајаћим впдним ресурсима

Дп 2027

2

1.2 Управљаое земљиштем

Дп 2027

3

1.3 Ппдизаое степена
ппшумљенпсти Општине

Кпнтинуиранп, гпдишое

3

1.4 Управљаое псталим
прирпдним ресурсима

Дп 2027

3

1.5 Ппдизаое капацитета за
пбнпвљиве извпре енергије

Дп 2026

2

2.1 Усппстављаое система
управљаоа птпадпм

Дп 2023

2

2.2 Прпналажеое трајнпг
решеоа за деппнију у
Пландишту

Дп 2023

1

2.3 Већа учесталпст
прикупљаоа кпмуналнпг
птпада

Дп 2023

2
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Општи циљ 4: Унапређиваое места и пкружеоа у кпме људи живе и раде
Ппсебан циљ

1 Изградоа недпстајуће
инфраструктуре

2 Каналска и впдна
инфраструктура

3 Унапређеое сапбраћаја и
сапбраћајне инфраструктуре

Мера

Рпк за реализацију

Припритет (1-5)

1.1 Прпширеое грпбља у
Пландишту

Дп 2022

1

1.2 Инфраструктурнп
ппремаое радних зпна

Дп 2025

1

1.3 Уређеое зграде Општине

Дп 2026

4

1.4 Унапређеое гасне мреже
у ппштини

Дп 2027

2

2.1 Ппбпљшаое квалитета
впде

Дп 2025

1

2.2 Решаваое прпблема
атмпсферских и птпадних
впда

Дп 2023

2

2.3 Дпградоа недпстајуће
впдне мреже

Дп 2027

2

2.4 Усппстављаое кпмуналне
услуге пдвпђеоа птпадних
впда

Дп 2023

2

3.1 Изградоа и
рекпнструкција улица

Кпнтинуиранп, гпдишое

2

3.2 Ојачаое и пдржаваое
путева

Кпнтинуиранп, гпдишое

2

Напомена: Приоритет је рангиран од 1-5 при чему 1 означава највиши приоритет
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ДЕО III - МЕХАНИЗАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ, МОНИТОРИНГА И
ЕВАЛУАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
3.1 Оквир за креирање Механизма имплементације, мониторинга и евалуације
Претходно описани Документ представља Нацрт нове стратегије локалног економског
развоја општине Пландиште. По разматрању и усвајању Нацрта од стране локалне
самоуправе, у складу са законским оквиром препоручена је израда механизма који би
омогућили имплементацију, мониторинг и праћење реализације стратегије. Ова фаза
процеса састоји се од активног учешћа свих организационих сектора локалне самоуправе с
циљем дефинисања и опредељивања потребног буџета и носиоца одговорности. По
дефинисању и усвајању ових механизама могућ је почетак реализације Стратегије
локалног економског развоја.
У процесу израде нове Стратегије, током рада на дијагнози и дефинисању развојних
стратешких приоритета и циљева представници локалне самоуправе, јавних комуналних
предузећа, установа културе, образовања и спорта, као и локални привредници били су
активни учесници дискусије чиме су партиципативним приступом одређени правци
развоја. Стратегија и циљеви у оквиру стратегије дефинисани су у складу са
методологијом која је предвиђена Законом о планском систему Републике Србије (Сл.
Гласник РС 30/18) и подзаконским актом – Уредбом о методологији управљања јавним
политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних
докумената јавних политика (број110-884/2019-2). Основни циљ унапред дефинисаних
механизама и форми је да се помогну носиоци креирања стратегија да развију интегрисане
методологије и ојачају капацитети тимова који реализују ове процесе.
У наставку ће бити детаљније описани елементи које је потребно креирати у оквиру
процеса израде механизма имплементације.
3.2 Праћење и извештавање о остварењу имплементације Стратегије
Праћење, односно мониторинг имплементације нове Стратегије ослања се на системско и
континуирано прикупљање података у току спровођења Стратегије с циљем сагледавања
реализације у датом временском тренутку у односу на планиране циљеве и резултате. Циљ
континуираног праћења је да се благовремено утврди да ли се Стратегија остварује према
усвојеном плану или је неопходно да се донесу одлуке у циљу њених евентуалних измена
и унапређења.
У оквиру Система за праћење и евалуацију имплементације Стратегије неопходно је на
једном месту прикупити све информације о свим индикаторима успешности, укључујући
и кључне институционалне аспекте као што су подаци која институција прикупља податке
и која је фреквенција њиховог прикупљања.
У наставку је приказана форма табеле за мониторинг са неопходним елементима за
квалитетно праћење индикатора.
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Илустрација: Форма за израду Табеле /Пасоша индикатора за праћење
Назив индикатпра
Одгпварајући ппшти
пднпснп ппсебни циљ
пднпснп резултат
Извпр ппдатака за праћеое
индикатпра успешнпсти

Назив нпсипца
прикупљаоа ппдатака

Учесталпст прикупљаоа
ппдатака

Унети пун назив индикатора из Акционог плана.
Унети везу са пдгпварајућим ппштим пднпснп ппсебним циљем пднпснп
резултатпм на кпје се пднпси кпнкретан индикатпр успешнпсти
Унети инфпрмације п тпме да ли се ппдаци за праћеое индикатпра прикупљају
на лпкалнпм или републичкпм нивпу и прецизирати да ли ппстпји разлика у
начину мереоа укпликп се узимају п пбзир пба начина/нивпа
Унети пун назив сектпра пдгпвпрнпг за прикупљаое ппдатака у ппгледу
кпнкретнпг индикатпра успешнпсти и пбјављиваое/дпстављаое тих
ппдатака.
Ове инфпрмацијеће се кпристити да би се пдгпварајуће службе инфпрмисале п
свпјим пбавезама и даби се пратили резултати служби укључених у целпкупни
систем запраћеое, извештаваое и евалуацију у ппгледу Стратегије.
Унети инфпрмације п тпме кпликп честп пдгпварајуће службе прикупљају
ппдатке п кпнкретнпм индикатпру успешнпсти и пбјављујуих.
Унети кратак ппис кпнструисаоа и мереоа кпнкретнпг индикатпра
успешнпсти.

Кратак ппис метпдплпгије

Ппдаци п пплазним
вреднпстима
Ппдаци п циљним
вреднпстима

Разумеваое начина на кпји се индикатпр мери неппхпднп је да би се виделп (а) у
кпјпј мери су представљени ппдаци релевантни и ппуздани, и (б) кпликп би
средстава требалп ппределити за мереое тпг индикатпра акп је реч п нпвпм
индикатпру за кпји не ппстпје механизми прикупљаоа ппдатака.
Унети ппдатке п пплазним вреднпстима за кпнкретан индикатпр, акп такви
ппдаци ппстпје.
Унети ппдатке п циљним вреднпстима за кпнкретан индикатпр за сваку
гпдину, укпликп ће се мереое индикатпра спрпвпдити на гпдишоем нивпу.
Укпликп тп није случај, унети циљну вреднпст за гпдину у кпјпј ће се мереое
спрпвести.

Прикупљање података за спровођење мониторинга врши се на бази следећих метода:


Комуникацијом и преузимањем података од Републичког завода за
статистику који прикупља и објављује статистичке информације о остварењу
низа економских и социјалних индикатора Републике Србије.
 Анализом доступне документације, као што су периодични извештаји о
реализацији Акционог плана, финансијски извештаји о коришћењу средстава,
извештаји радних група за спровођење мониторинга, извештаји о
консултацијама са релевантним субјектима, извештаји са релевантних
догађаја, студије од значаја за релевантне тематске области.
 Слањем упитника, спровођењем интервјуа и организовањем фокус група и
међуресорских састанака с циљем прикупљања података.
Извештавање је посебан и важан сегмент процеса мониторинга и подразумева израду
конкретних и јасних извештаја о напретку имплементације на основу прикупљених
података, у дефинисаним временским интервалима и од стране службе/службеника који су
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именовани за процес праћења и извештавања о спроведеном мониторингу. Временски
интервали за извештавање морају се подударати и следити временске интервале за
праћење. У наставку је приказ форме извештаја:

Релевантна дпкумента
(извпри инфпрмација)

Преппруке за
унапређеое

Предузете мере за
решаваое пдступаоа

Разлпзи пдступаоа пд
плана

Статус (пстваренп/ није
пстваренп / у тпку)

Одгпвпрна институција за
кључни дпгађај

Крајои рпк реализације
кључнпг дпгађаја

Кључни дпгађаји

Крајои рпк реализације
активнпсти

Активнпст

Временски интервал
мереоа

Резултат

Индикатпр реализације

Илустрација: Форма за израду периодичних Извештаја о спроведеном мониторингу имплементације

Поред периодичних извештаја о спроведеном мониторингу, надлежна служба на крају
године израђује и Годишњи извештај у наративној форми, који уобичајно садржи:


резиме битних информација о реализацији Стратегије и Акционог плана са
најважнијим оствареним резултатима у посматраној години, који ће моћи да
се дистрибуира јавности и заинтересованим странама
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процену најважнијих активности које нису реализоване по плану и утицаја
које то може да има на имплементацију Стратегије
предлоге мера и активности за превазилажење одступања од плана
приоритетне акције за наредну годину и дефинисање евентуалних измена и
допуна Акционог плана на бази спроведеног мониторинга


3.3 Евалуација остварене имплементације Стратегије
Евалуација садржи процес коришћења сазнања и података прикупљених током
мониторинга да би се оценила успешност, прогрес и делотворност Стратегије. Ова фаза
представља наставак процеса мониторинга и може се спровести у току и након
имплементације. Евалуација може да обезбеди корисне увиде који ће имати ефекат
„научених лекција“ и помоћи будућим процесима доношења одлука и креирања
стратегија. Утицај који Стратегија остварује може се оцењивати само дугорочно, јер се и
промене стратешког карактера могу увидети само на дуже стазе, па је целисходно да се
евалуација Стратегије спроведе на периоде од две године.
Евалуација имплементиране Стратегије подразумева следеће кораке:






Дефинисање потребних средстава и ресурса за спровођење евалуације
Планирање садржаја и конкретних тема за евалуацију
Састављање задатка за евалуацију и ангажовање организације, ако локална
самоуправа нема довољно капацитета, која ће спровести евалуацију
Спровођење евалуације
Коришћење резултата и увида из спроведене евалуације у виду конкретних
акција за унапређење

Неке од метода које се уобичајено примењују у поступцима евалуације су:


Анализа података прикупљених од стране студијских група – субјеката на
које је стратегија имала утицај
 Студије случаја
 Партиципативне методе
 Анализа примарних и секундарних докумената
 Упарене контролне групе
 Триангулација – упоређивање података добијених од циљних група са
мишљењима кључних актера и секундарним изворима података
Дистрибуција – дисеминација резултата евалуације је веома важан завршни корак у
процесу јер омогућава циљним групама увид у степен оствареног успеха, а такође и широј
јавности разумевање реализованог посла. Ниједна евалуација се не сматра потпуном без
објављивања и примене њених резултата.
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