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1. КРАТКА ИСТОРИЈА СЕЛА БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ

Банатски Деспотовац је насеље које се налази у Средњебанатском округу, удаљено 22 километра од
Зрењанина. Река Тамиш протиче 2 км.од Банатског Деспотовца.
Данашњи назив Банатски Деспотовац село је добило након проглашења Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, јуна 1924.године. Овај терен је некада припадао српском деспоту Стефану Лазаревићу, да би га касније
наследио његов рођак Ђурађ Бранковић. Деспот Стефан био је власник вилагошког и бечејског властелинства, а од
1411.-1414. године постао је велики жупан Торонталске жупаније, којој је припадао и простор данашњег
Деспотовца.
На основу ових чињеница могуће је утврдити везу данашњег назива села и повода да то име носи.
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Село је формирао Кис Ернő , пуковник из Арада 1822.године, на имању Кендереш. Породица Киш је јерменског
порекла, и тада је поседовала највећу површину земљишта у Торонталској жупанији, а њени чланови су се
средином 17. века, бавили трговином, снабдевајући аустријску војску.
Тако постоји реална претпоставка да је село при формирању добило име по оснивачу Киш Ернеу, Ернőхáза,
Ернесзтхáза мада не постоји доказ као ни отисак печата са овим називом.
Село је 15. Маја 1922.године добило ново име ЕРНЕСТОВАЦ, које је написано службеним ћириличним писмом , а
у то време је обављано досељавање Срба у део Вида пуста, тј. Колонију, како се тада звала. Тај назив је само био
прелаз до утврђивања имена Банатски Деспотовац, по први пут као запис у матичним књигама, 1924.године. Нови
назив Ернстхаусен, добија тек 1943.године, иaко је немачка војска ушла у село 1941.године.

Доласком нових становника после Другог светског рата место добија поново назив БАНАТСКИ
ДЕСПОТОВАЦ , потврђен пописом 1947.год.
Село је тако испрва носило назив Ернехаза, па Ернестхаза, Ернестовац, Банатски Деспотовац, Ернстхаузен и до
данас остаје Банатски Деспотовац.
Услед честих ратова Турске и Аустроугарске ово подручје је било скоро пусто, па је због тога Аустроугарска
започела колонизацију ових крајева. Како је Царица Марија Терезија желела да овде насели сународнике Немце,
предузела је захвате на регулисању токова реке Тамиш и Бегеј које су често плавиле околину, као исушивању
мочвара и ритова, а градња насипа трајала је седамдасет две године.
Становници су досељавани из делова Аустрије и Немачке, а били су углавном римокатоличке вероисповести.
Крајем 1944.године, становништво из села је избегло пред надирањем руске војске и одлазило у Немачку, тако да је
остао мали број мештана, углавном старији и деца.
Последња колонизација у село је била 1945.године, где су досељеницима из Босне, додељиване куће .

4
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2.ПРЕДСТАВЉАЊЕ СИТУАЦИЈЕ НА СЕЛУ-ВИЗУАЛИЗАЦИЈА
ПРОБЛЕМИ
Реконструкција јавне расвете

ПОТЕНЦИЈАЛИ
Део зграде је издат на 50 година
месној заједници
Постоје
ресурси
за
пољопривредну производњу
Потребна је изградња откупне
станце за воће и поврће
потенцијал за запошљавање)
Уређивање
обала
Тамиша,
измуљавање,изградња
купалишта(развој туризма)
Обезбеђивање 4 камп места на
Тамишу
Фале просторије за теретану,
постоје справе за теретану, сто за
стони тенис...
Потребно техничко лице за
пројектну документацију

Реконструкција тротоара
Нема каналске мреже за кишну
канализацију(не
постоји
пројектна документација)
Не
постоји
пројектна
документација
за
изградњу
фекалне канализације
Потебна изградња водоторња
Ископавање још једног бунара за
воду
Реконструкција(поправка)
асфалтираних путева
Потребно проширење пута према
Сутјесци
Непостојање КУД-ова
Потребно пресвалачење пута од
села до железничке станице
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Потребно уређење гробља
Изградња трибина на стадиону
Потребно
завршити
зграду
спортског друштва
Нема паркинга испред амбуланте
Изградња
грађанског
клуба(постоји предлог пројекта)
Просторија за удружење жена
није адекватна
Потребан простор за припрему
традиционалне хране
Нема културних дешавања и
КУД-ова
Потребно пресвлачење тартаном
кошаркашког терена
Има
много
старачких
домаћинстава

2. ОБЈАШЊЕЊЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЈЕ-ПРЕДСТАВЉАЊЕ СИТУАЦИЈЕ НА СЕЛУ
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Представљање ситуције у селу се примењује као прво у низу средстава за ситуациону анализу (ПЛА), зато
што нам омогућава стање, јер увиђа шта мештани виде као проблеме и потенцијале. У и осим пољоприврдне
производње, нема могућности за друга запослења, па се као највећи проблем истиче незапосленост младих људи.
Мештани села Банатски Деспотовац сматрају да им је највећи потенцијал у развоју пољопривреде. Самим
тим ефекат би била већа продуктивност, већа зарада, ширење пословања, потреба за радном снагом и развој
средине. Такође је један од начина удруживање у организације која се струковно могу повезати, као што су
удружења пољопривредника. Већина потенцијала базира се на производњи ратарских култура и нешто мало
пољопривредника баве се сточарством. По свим анализама мали је број младих људи који се баве пољопривредом и
остају на селу, проузрокавана тешким материјалним стањем пољопривредних произвођача, а очекује се боље
субвенционисање пољопривреде. Потребна је откупна станица за откуп воћа и поврћа, које се производи у
породичним газдинствима, али се прво мора решити питање власнишва ако се изгради нова откупна станица. Због
поремећаја на светском тржишту нафте, долази до потешкоћа у набавци нафте, као и осталог репроматеријала који
знатно поскупљује већ ионако скупу производњу хране.
Посебан акценат мештани стављају на бављење ловним туризмом пошто Банатски Деспотовац, као мало
место има удружење ловаца и риболовачко друштво. Мапа ресурса показује да се ради о селу које се налази у
Средњебанатском округу, општина Зрењанин. Обрадивог земљишта има у друшвеном сектору 2037ха , од којих су
на 73 ха ливаде, пашњаци су на 14 ха, тстик је 17 ха, у у приватном сектору је 1330ха под ораницама , а 227 ха су
баште. Улице су асфалтиране, али је доста оштећеног асфалта и треба поправка, пут према Сутјесци треба
проширити који је тренутно широк 3м., а треба ширина од 6 м., потребно је пресвлачење асфалта од села до пруге,
тј.жељезничке станице из правца Зрењанина, постоје тротоари, улична расвета, село је ушорено.
Спортски терени постоје, али их треба пресвући ради бољег финкционисања кошаркашког и рукометног
клуба, који постоје у селу, постоје справе за теретану , постоји сто за стони тенис ,али се тоналази у веома малом,
скученом простору, па је потребан већи.
Издградња грађанског клуба може бити генератор идеја, који ће добре идеје сјединити и пронаћи средства за
реализацију пројеката.

Велики проблем је непостојање КУД-ова, а култура је замрла, ангажованост и незапосленост омладине је
8

велика и мало културних дешавања у селу, иако постоје друшвене просторије које треба реконструисати.
Школа је у добром стању, постоји амбуланта која је добро опремљена.

9

Основна школа у Б.Деспотовцу
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3. ВРЕМЕНСКА

ЛИНИЈА – ВИЗУАЛИЗАЦИЈА

Банатаски Деспотовац од 1828.-2011.године

1828.

У школи је било 256 ученика, наставни језик је немачки

1889.

1924.

Завршна је пруга Велики Бечкерек - Јаша Томић, а у то време
изграђена је и жељезничка станица
Ернестхаза је добила телефонску везу, а савремена
тел.централа је постављена 1989. године
Назив села Банатски Деспотовац

1943.

Насеље мења име у Ернстхаусен

1946.

Основан КУД „Слога“ који је радио све до 1985.године

1946.

Основана је прва земљорадничка задруга

1947.
1947.

Име насеља се мења у Банатски Деспотовац које се задржало
до данас
Основан први фудбалски клуб “Будућност“

1962.

Изграђен камени пут од села до жељезничке станице

1971.

Број становника у Б.Деспотовцу је 2289

1890.
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1976.
1987.

Изграђен месни водовод, који је заменио јавне чесме
постављене у свакој улици
Стигао је плин у куће Деспотовчана

1989.

Уведена плинска мрежа

1991.

Број становника се смањио на 1823 у Б.Деспотовцу

1996.

Преуређено и парцелисано месно гробље

2000/2001. У школи има 130 ђака у 8 одељења, и 18 деце у забавишту
2001.

По попису становништва ,број становника смањио се на 1555 у
642 породице

3. ОБЈАШЊЕЊЕ ВИЗУАЛНИХ РЕЗУЛТАТА ПРИМЕНЕ ПЛА СРЕДСТАВАВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА
Временска линија као ПЛА средство нам показује протекли период у развоју села и догађаје који су утицали
на развој села. Средство је у групи састављеној од старијих мештана.
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Претпоставља се да је при формирању добило име по оснивачу Киш Ернеу, ЕРНŐХÁЗА, ЕРНЕСЗТХÁЗА и
није га мењао све до 1922.године када добија назив ЕРНЕСТОВАЦ, написан службеним ћириличним писмом.
1924.године први пут се појављује име БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ, да би 1943.године по уласку немачке
војске у село, добило име ЕРНСТХАУСЕН.
Доласком нових становника после Другог светског рата,место поново добија назив БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ,
потврђен 1947.године.
У школи 1828.године, било је 256 ученика са наставни немачким језиком, а између два светска рата уводи се и
обавезан предмет српски језик.Основна школа „Петар Кочић“ почела је са радом 1945.године.Прва школска
приредба одржана је 1946.године.
Нова школска зграда са централним грејањем на чврсто гориво, изграђена је 1968.године у дворишту десетак
метара од старе школе.Ученици који живе у Б.Деспотовцу своје школовање настављају у некој од средњих школа у
Зренајнину или даље. 2000.године у школи је било 130 ђака и 18 малишана у забавишту. Данас школу похађа од 90
до 100 ученика.
Пруга Велики Бечкерек – Јаша Томић завршена је 1889.године, а користи се и сада.
1890.године тадашњи Ернестхаза је добила телефон и телеграф. Савремена аутоматска телефонска централа
постављена је 1989.године, иако је аутоматска веза постојала много раније.
1984.године је почео са радом један од највећих рибњака слатководне рибе у Југославији. На површини од
850 хектара, највећим делом деспотовачког атара, излови се око 100 вагона речне рибе годишње.
Месни водовод је изграђен 1976.године, а до тада су постојале јавне чесме у свакој улици.
Плин у Б.Деспотовац је стигао 1987.године, а сада се користи као енергент у домаћинствима.
1996.године месно гробље је преуређено.
Број становника по статистичким подацима из 1953.године показали су да је у селу живело 2.956 становника,
а од тога 2856 Срба.1971.године број становника је смањен на 2.289 , 1991.године смањио се број на 1823, да би
према прикупљеним подацима на дан 01.01.2001.године у Банатском Деспотовцу живело 1555 становника у 642
породице.
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МАПА РЕСУРСА ПЛА СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИЈА СЕЛА БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ

ПОГЛЕД НА СЕЛО И РИБЊАК ИЗ ВАЗДУХА

14

РИБЊАК
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4. ОБЈАШЊЕЊЕ ВИЗУАЛНИХ РЕЗУЛТАТА ПРИМЕНЕ ПЛА СРЕДСТВА МАПА РЕСУРСА
Домаћинства се и данас у Банатском Деспотовцу баве углавном пољопривредом. Повртарске културе,
захваљујући плодном земљишту се гаје у већим количинама за ширу потрошњу и индустријску прераду. Готово да
нема пољопривредног газдинства које не гаји стоку или живину.У последњих десет година, број крава у селу се
повећао, јер је претило њихово нестајање, па тако у селу има више од сто крава. Старачка домаћинства којих и
данас има доста, држе за сопствене потребе бар по једну козу.
Последњих десетак година XX века, због заостајања у развоју код мањих пољопривредних газдинстава,
обележене су враћањем коња у њиве јер је била велика несташица нафте.
У селу постоје газдинства која се баве пчеларењем, како као основни извор прихода, тако и као додатни
посао.
Иако је постојала традиција гајења оваца у Босни, а како је велики број становника дошао колонизацијом из
тих крајева, данас их на жалост немају све породице, а веома је мали број оних који их држе због укусног и
специфичног мириса меса.
Рибњак „Сутјеска“ се налази на површини од 850 хектара и у њему се излови око 100 вагона рибе годишње.У
овом рибарском предузећу запослени су и мештани Деспотовца.
Некадашње зграде у државном власништву углавном су то и даље. Законском трансформацијом власништва
над овим и новоизграђеним објектима, село се одрицало и њих и земљишта и поклањало другим организацијамацу
месту. Месна заједница је тако власник на 99 година, ради ширег друштвеног значаја и као допринос квалитетнијег
живота Деспотовчана. Констатација је да је све мање објеката у власништву села и поред тога што су грађени и
обнавлајни средствима и добровољним радом свих мештана.
Данас су све улице асфалтиране и каналисане, уведен је месни водовод и плин у домаћинства, уређена
електрификација и допуна броја трафо-станица, уређена аутоматска телефонска централа са око 700 бројева,
изграђена нова амбуланта која је добро опремљена, са становима за лекара и медицинско особље, месни дом,
изграђено игралиште за фудбал и кошарку , ватрогасна станица,ветеринарска амбуланта , радионице
пољопривредног предузећа и друге просторије за друштвени живот мештана.
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Омладински дом има велики простор који је неискориштен , само га треба адаптирати и прилагодити.
Предлог је да се у дворишту омладинског дома направи једна просторија, летњи биоскоп или простор који ће лети
моћи да се користи у корист мештана.
Постоји риболовни клуб, постоји шах клуб, постоји удружење жена, као Асоцијација жена Б. Деспотовац, а
велики је проблем што сви желе своје просторије.
Асоцијација жена добро ради, имају просторију за рад, али није довољно адвекватна, постоји локална
манифестација “Питијада“ Б.Деспотовца, али не може да се представе на прави начин, добијањем просторије
постојала би могућност запослења 4-5 жена, тако да би користили и за припрему остале традиционалне хране.
На жалост недостаје техничко лице и подршка из општине, које ће започети израду техничко пројектне
документације уз подршку савета месне заједнице.
У селу је много напуштених кућа, и уколико се ово питање не реши у догледно време, село ће за кратак
период имати тужну слику са пуно напуштених кућа, удружење пензионера постоји, али приватник који је у
процесу приватизације откупио дом , дао је на коришћење месној заједници задружни дом са просторијама, на 50
година и при том нема обавезу одржавања.Месна заједница није могла улагати и не може ни данас , а цела зграда
се урушава, постоји 2 пословна простора, просторија лов и просторија пензионера и биоскопска сала.
Не зна се због чега су много деспотовачки момци остали неожењени. Бројање је показало да у селу живи 60
момака старијих од 30година, а оних са више од 18 година скоро је још толико.
Како Месна заједница није власник простора, потребна је адаптација , а на тај начин се може решити проблем
окупљања омладине, удружења и клубова.
Закључак је да треба заједнички наћи решење .
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5. СЕЗОНСКИ КАЛЕНДАР
Јануар
Снег

Фебруар
Сунце/киша

Март
Сунце/к
иша

Април
Киша

Мај
Киша

Јун
Суша

Јул
Суша

Авг.
Суша

Септ
Суша

Окт.
Киша

Нов.
Киша/снег

Дец.
Снег

До -20

До -10

До+20

До +25

До +30

До 35

До 40

До 40

До 25

До 15

До 15

До-10

Пшеница

Складиштењ
е
/продаја

Прехрана
Складиштењ
е
/продаја

Прехран
а

Вршидба

Вршидба

Сетва

Орање
/продаја

Орање/продаја

Кукуруз

Складиштењ
е
/продаја

Припрем
а
Земље
прехрана
Берба
Складиш
тење
/продаја

Берба
Складиштење
/продаја

орање/
продаја

Складиштење
/продаја

Жетва/
продаја

Жетва/
продаја

Орање

орање

Падавине
Температура

Сунцокрет

Сетва

Сетва

Прскање

Обрада

Обрада

Сетва

Сетва

прскање

Међуредна
обрада

Међуредна
обрада

Обрада

Црни лук

продаја

(накупци)

продаја

(накупци
)

Сетва

заштита

обрада

Вађење

Вађење

Чишћење/

продаја

Међуредна

Паприка
и
друго поврће

заштита

Паприка

Сетва

Сетва

Међуред
на

обрада и

заштита

Међуредна

обрада и

заштита

Вршидба

Међуредна

Свињарство

Исхрана,
чишћење,
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Товни
откуп

Товни откуп

Исхрана,
чишћење,
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни откуп

Товни
откуп

Товни откуп

Говедарство

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп

Исхрана,
чишћење
Товни
откуп
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Јануар

Фебру
ар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Авг.

Септ

Окт.

Нов.

Дец.

Авг.

Септ

Окт.

Нов.

Дец.

Приходи

Расходи

КОЛИКО, КО И КАД РАДИ? (ТОКОМ ГОДИНЕ)

Јануар

Фебру
ар

Март

Април

Динамика
активност
и
мушкараца
Динамика
активност
и жена
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Мај

Јун

Јул

6. ОБЈАШЊЕЊЕ ВИЗУАЛНИХ РЕЗУЛТАТА
ПРИМЕНЕ ПЛА СРЕДСТВА - СЕЗОНСКИ
КАЛЕНДАР
Климатски услови:
Подручје се одликује са умерено континенталном климом са јасно
израженим годишњим добима, као и са малом количином годишњих
падавина (око 500мм).
Ратарство:
Пшеница, кукуруз и сунцокрет су традиционални производи и
најзанчајније су културе које се производе на овом подручју. Око 70%
обрадивих површина је под овим културама.

Говедарство:
На основу података из табеле се види да су активности у говедарству
једнаке током целе године. Пошто се ради о интензивном начину
производње, у радове спада исхрана, напајање, мужа, изђубравање,
тељење и здравствена контрола.
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Свињарство :
Свиње се гаје на интензиван начин. Расе свиња су различите.
Прашење се одвија током целе године. Активности у свињарству су:
храњење, напајање, прашење, чишћење и брига о здравственом стању.
Воћарство и повртарство:
Један мањи број мештана активно се бави воћарством током
неколико година, али се јавља потреба за новим засадима, јер постоји
интересовање за проширење производних капацитета.
Економски статус домаћинства
Применом сезонског календара примећује се да прихода и расхода
има током целе године, пошто се домаћинства претежно баве са више
грана пољопривреде.
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Подела рада према полној разлици и динамика активности
У пољопривредним домаћинствима нема велике разлике у половима
по питању динамике радова и активностима. Оба пола једнако доприносе
свим гранама пољопривреде у домаћинству. Активност жена је више
присутна код лакших послова на фарми као што је мужа, припрема сточне
хране , исхрана стоке и чишћење објеката, а код мушкараца је рад са
механизацијом на њиви. Током зимских периода активност је смањена и
своди се на узгој стоке и вођење домаћинства.

7. КАТЕГОРИЗАЦИЈА
ПРИХОДА

ПРЕМА

ИЗВОРИМА

Приходи из пољопривреде

Приходи ван пољопривреде

Продаја
производа

Пољопривредне пензије 10%

пољопривредних

-пшеница 35%
-кукуруз 30%
-сунцокрет 10%
-мед 5%
-воће 5%
-поврће 5%
-млеко 5%
-свиње 5%
-јунади 5%

Пензије из радног односа 30%

Плата 10%
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8. КАТЕГОРИЗАЦИЈА
СТАНОВНИШТВА
ПРЕМА ЖИВОТНОМ СТАНДАРДУ
Категоризација према животном стандарду, као ПЛА-средство омогућава
нам стицање увида колико различитих категорија стандарда у селу има.
Закључују се 4 различите категорије према животном стандарду.
50%
40%

domaćinstva iznad proseka

30%

prosečna domaćinstva

20%

staračka domaćinstva

10%

samačka domaćinstva

0%

•
•
•
•

50% домаћинстава живи просечно,
10% домаћинстава је изнад просека
10% домаћинстава је старачко
30% домаћинстава је самачко

Просечних сеоских домаћинстава има око 50%. Карактеристике
просечних сеоских домаћинстава су следеће: има довољно радно
способних чланова, постоји плата и има два старија члана домаћинства. Од
пољопривредних ресурса имају механизацију (трактор са прикључним
машинама), до 10ха ораничне површине и узгајају неколико грла стоке.
Домаћинства која су изнад просека у Банатском Деспотовцу има 10%.
Карактеристике су следеће: постоји довољан број чланова за рад и ово
домаћинство може да плати сезонску радну снагу. Од пољопривредних
ресурса поседује тракторе, преко 10ха ораница и уколико држи стоку,
више од 20 грла, углавном је реч о фармама. Поједина газдинства која су
сврстана у газдинства изнад просека баве се искључиво ратарском
производњом, без учешћа сточарства.
Старачких домаћинстава има 30%, што говори да је у селу дошло до
миграције према већим центрима. Карактеристике су: недовољно радне
снаге (млађи долазе повремено),једна или две пензије,слаба опскбљеност
механизацијом (старом преко 25год.) и углавном дају земљу у закуп.
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ПРЕМА ЗАНИМАЊУ
Према изјавама мештана мало људи је запослено у фирмама,
становништво се претежно бави пољопривредом. Млађа популација је
углавном са основном и средњом стручном спремом.

9. СТВАРАЊЕ ОПЦИЈА ЗА ПОБОЉШАЊЕ –
СРЕДСТВА
ПЛАНИРАЊА
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА

МИ САМИ

САМИ+ПОМОЋ
СА
СТРАНЕ
• Културни догађаји
• недостатак средстава
за адаптације објеката
• уређење
обале
Тамиша
• одлив становништва
• велика
• изградња и поправка
незапосленост
атарских путева
младих
• непостојање
• неуређено
сеоско
прерадјивацких
гробље
капацитета
• недостатак средстава
за формирање КУД-а
• нема
културних
и
забавних садржаја за
младе
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САМО УЗ ПОМОЋ СА
СТРАНЕ
• недостатак
радних
места да би омладину
и кадрове задржали
не селу
• потребна је изградња
откупне станце за
воће и поврће као
потенцијал
за
запошљавање
• изградња
паркинга
код амбуланте
• адаптација задружног
дома

10. ОБЈАШЊЕЊЕ ВИЗУАЛИНИХ РЕЗУЛТАТА
ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАЊА –
СТВАРАЊЕ ОПЦИЈА
МИ САМИ
Мештани сматрају да не могу сами да решају већину проблема, јер
су за то потребна финансијска средства, али за почетак , неопходно је
израдити пројектно техничку документацију, ангажовати једну особу од
стране општине и више слоге, обједињених заједничких интереса од стране
мештана.
Такође би могли самостално да покушају да организују КУД, како би
културан живот мештана био што богатији, уз више устрајности деца би
долазила као некад.
Уређење обеле Тамиша, ако и уређење гробља би се могло
спровести ангажовањем самих мештана.
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САМИ + ПОМОЋ СА СТРАНЕ
Мештани сматрају да им је за решавање проблема из ове колоне
потребна помоћ са стране. Потребно је адаптирати постојећи простор који
је изузетно стари и у изворном је свом облику , уз велика оштећења,
адатпирањем би служио за рад и функционисање разних удружења и
друштава. Овде би људи могли да имају додатне приходе продајом
традиционалне хране, продајом ручних радова, угоститељством, а било би
и нових радних места за младе.
За изградњу и поправку атарских путева је неопходна уз
финансијаска средства, али и конкурисањем месне заједнице ради
кориштења средстава по основу расписаних конкурса из покрајинских
фондова.Такође, праћењем конкурса Министарства пољопривреде постоје
средства за која би могли конкурисати, нпр. мини прераде, мини сушаре,
хладњаче и остало , јер се мештани баве и воћарством.

САМО УЗ ПОМОЋ СА СТРАНЕ
У овој колони су исказани проблеми такве природе за које мештани
сматрају да се ти проблеми могу решити само уз помоћ са стране..
Изградња откупне станице би по мишљењу мештана били решење
проблема запошљавања и одлива становништва, али су велике инвестиције
и сматрају да они нису у могућности решити ове проблеме.
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