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 I  Предговор 
 
 Услед негативних ефеката светске економске кризе, као и вишегодишњег процеса 
транзиције кроз коју пролази наша земља, на територији општине Бечеј током 2008. и 
2009. године дошло је до драстичног погоршања безбедносне ситуације, у смислу 
повећања стопе криминалитета. Као један од кључних фактора који би могли допринети 
побољшању стања истиче се превенција на коју имају обавезу сви, почев од државних 
органа надлежних за спровођење безбедности, преко локалне самоуправе која има 
ингеренције над појединим инспекцијским службама, установама, јавним предузећима, па 
све до медија и самих грађана општине Бечеј, који имају право на истините и 
правовремене информације из области безбедности, односно на едукацију о 
самозаштити у смислу превенције од криминалитета. 
 У складу са позитивним законским прописима и актуелним безбедносним 
интенцијама у Републици Србији и Аутономној Покрајини Војводини (доношење 
Стратегије превенције, укључивање МУП-а Републике Србије у пројекат ОЕБС-а 
“Полиција у локалној заједници”, формирање и успешно функционисање општинских 
савета за безбедност у појединим општинама и градовима – Зрењанин, Кикинда, 
Врњачка Бања, Звездара, Крагујевац), као и у складу са Статутом општине Бечеј и 
препорукама ОЕБС-а из новембра 2008. године, Скупштина Општине Бечеј је 15. јула 
2009. године основала Општински Савет за безбедност, као повремено радно тело. 
Одборници локалне самоуправе су предложену концепцију усвојили као 
најприхватљивији и најадекветнији одговор на алармантне безбедносне тенденције и 
податке, а све с обзиром на задатке и сврху оснивања Савета (анализа стања 
безбедности у локалној заједници, доношење Стратегије превенције за период од пет 
година, имплементација и обезбеђивање ургентног решавања приоритетно индикованих 
проблема кроз формирање радних група – стручних тимова за решавање одређених 
питања и др). Такође као позитивно је препознато и настојање да тело буде „општинско“ 
у најширем смислу речи, односно професионално и политички непристрасно, са што 
већим степеном легитимитета. На тај начин, Савет је основан ради проучавања 
конкретног питања од интереса за Општину - превенције безбедности у локалној 
заједници. 
 Као основни задатак Савета је одређено разматрање општих питања у оквиру 
постављеног циља, који се конкретизује кроз деловање специјализованих радних група, 
без залажења у појединачне случајеве. У раду Савета, користе се позитивна искуства и 
ангажовања по свим сегментима које је до сада имплементирала локална самоуправа 
(заштитник грађана, локални план акције за децу, локални акциони план за младе и др.), 
при чему се избегло удвојено деловање, а активности које су од заједничког интереса 
(безбедност) су адекватно искоординиране. Такође, у циљу спречавања даљег раста 
стопе криминалитета и других негативних појава на територији општине Бечеј, 
подразумева се и успостављање квалитетне и континуиране сарадње, односно 
координираног деловања између државних органа, локалне самоуправе, медија и 
грађана.  
 Чланови Општинског Савета за безбедност су из професија које су директно 
супротстављене криминалу (полицајци, судије, новинари, који су у последњих неколико 
година највише били изложени деловању криминалаца путем физичких напада, убистава 
и др.). Као појединци имају дугогодишње беспрекорне каријере, углед и запажене 
резултате на пословима којима се баве, а многи од њих руководе самим органима, те су 
као такви и у могућности да укажу на правилно дефинисање и имплементацију 
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безбедносне превенције. Поред тога, чланови Савета су стабилни породични људи са 
пореклом и дугогодишњим пребивалиштем у општини Бечеј, што је претпоставка за 
успешан и адекватан одговор изазовима који се пред њих постављају у локалној 
заједници.  
 Визија Општинског савета за безбедност је да у наредних пет година Општина 
Бечеј буде безбедније место за живот, рад и туризам, без обзира на полну, религијску 
или етничку припадност. Општина ће бити место где ће грађани различитих култура и 
порекла бити у стању да раде, да се друже и такмиче заједно, слободно и без страха од 
насиља, дискриминације или физичког ризика од околине. Прилике за инвестиције, 
запослење, бављење културом и спортом ће бити повећане, а квалитет живота грађана 
ће бити такав да ће се млади људи одлучивати да остану у локалној заједници из које 
потичу.  
 

I I  Стање безбедности у Бечеју за 2008. и 2009. годину са упоредном   
анализом података 

 
 а. Полицијска управа у Новом Саду  
 
 На подручју општине Бечеј у 2009. години регистровано је укупно 598 кривичних 
дела, што је за 110 дела више у односу на исти период претходне године (488). Стање у 
области сузбијања привредног криминалитета карактерише мањи број откривених 
кривичних дела - 52 у односу на претходну годину (75), али истовремено задовољавајућа 
квалитативна структура процесуираних кривичних дела. Број откривених прекршаја јавног 
реда и мира (ЈРМ) за које су поднети захтеви за покретање прекршајног поступка износи 
513 (претходне године 520). Прекршаји са елементима насиља: вређање, злостављање, 
вршење насиља и учествовање у тучи чине 62,57% од укупног броја прекршаја. Током 
2009. године на подручју општине Бечеј одржана су 82 јавна скупа (претходне године 
103), најчешће спортског и културног карактера, на којима је било присутно око 11.000 
посетилаца (претходне године око 10.000), где није долазило до нарушавања јавног реда 
и мира у већем обиму. Није било забрањених, нити прекинутих јавних скупова. У вези са 
спортским приредбама, није регистрован ни један случај из Закона о спречавању насиља 
и недоличног понашања на спортским приредбама. Није било регистрованих 
нарушавања ЈРМ у већем обиму, тучом и насилничким понашањем већег броја лица (5 и 
више). Током 2009. године није било блокада саобраћајница, нити регистрованих 
случајева обуставе рада, при чему је у 2008. години регистровано 6 обустава рада. 
Стање у области заштите од пожара и експлозија у 2009. години је карактерисао мањи 
број инцидената – 11 (без погинулих, 2 повређена лица), него претходне године – 21 (2 
погинула и 2 повређена лица). Укупна материјална штета од пожара и експлозија се 
процењује на 3.015.000 динара (претходне године 3.166.000 динара). На приватној 
имовини се догодило 10 (16), а на државној 1 (5) пожар. 
 У структури кривичних дела привредног криминалитета извршених на 
територији општине Бечеј, највише је кривичних дела преваре – 18, злоупотреба 
службеног положаја - 13, фалсификовање службене исправе – 13, проневера – 1, 
злоупотреба овлашћења у привреди – 1, недозвољена трговина – 1 и остала кривична 
дела привредног криминалитета – 4. У 2009. години су поднете и 3 кривичне пријаве из 
области високотехнолошког криминалитета и 12 кривичних пријава из области 
еколошког криминалитета.  
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 У области општег криминалитета број кривичних дела – 531, већи је за 122 
кривична дела у односу на претходну годину (409). На подручју општине Бечеј, изврши се 
4,8% кривичних дела општег криминалитета од укупног броја извршених дела на подручју 
Полицијске управе Нови Сад – 10.980 (у Јужнобачком округу, општина Бечеј партиципира 
са 6,9% становништва и 12,10% територије). Надлежним јавним тужилаштвима је 
пријављено 357 лица (претходне године 316), од којих су 28 или 8% повратници, а 65 или 
16% малолетници (у 2008. години – 61 или 19,3%). Малолетна лица су пријављена због 
извршених 89 кривичних дела општег криминалитета (77 претходне године) и то: 1 
кривично дело тешка телесна повреда, 17 крађа, 30 тешких крађа, 3 разбојништва, 2 
изнуде, 25 ситних дела крађе, утаје и преваре, 1 изазивање опште опасности, 2 кривична 
дела уништење и оштећење туђе ствари, 1 неовлашћено коришћење туђег возила, 1 
кривично дело тешка дела против безбедности саобраћаја и 6 осталих дела. У структури 
кривичних дела општег криминалитета, најбројнија су кривична дела против имовине - 
315 или 59,3% од укупног броја кривичних дела општег криминалитета. Међу имовинским 
деликтима најзаступљеније су тешке крађе - 119 и крађе - 100. Од тешких кривичних 
дела у 2009. години регистровано је 2 тешка убиства, 1 убиство у покушају, 8 тешких 
телесних повреда, 18 лаких телесних повреда, 13 разбојништава, 2 разбојничке крађе, 3 
изнуде, 19 насиља у породици, 12 кривичних дела неовлашћена производња и стављање 
у промет опојних дрога, 9 кривичних дела неовлашћено коришћење туђег возила и 3 
кривична дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја. У области 
кријумчарења опојних дрога откривено је 12 (претходне године 8) кривичних дела. На 
плану и пословима откривања оружја и муниције у нелегалном поседу, у 2009. години су 
откривена 3 кривична дела (претходне године 1). 
 Од укупног броја кривичних дела општег криминалитета, 184 је било са познатим 
извршиоцем и бележи увећање у односу на 2008. годину (164), а увећање бележи и број 
ухваћених извршилаца приликом извршења кривичних дела – 6 (претходне године 2). 
Регистрован је већи број кривичних дела са непознатим извршиоцем – 335 у односу на 
исти период прошле године (242). Укупан проценат расветљавања је 61,49% (претходне 
године 64,46%), број расветљених кривичних дела је 206 (претходне године 156). 
 Стање личне сигурности у 2009. години карактерише нешто већи број 
регистрованих кривичних дела против живота и тела – 33 (претходне године 31). 
Успешно су расветљена, односно разјашњена оба кривична дела тешко убиство, а и 
разјашњено је једино кривично дело убиство у покушају. Проценат расветљавања 
кривичних дела тешка телесна повреда је високих 80%. Број имовинских кривичних дела 
са елементом насиља је смањен у односу на 2008. годину – 18 (23). У 2009. години 
регистровано је 13 (18) разбојништава, од чега 12 по НН извршиоцу, од којих је 
расветљено 7 кривичних дела или 58,33% (претходне године 66,67%). Успешно су 
расветљена оба кривична дела разбојничке крађе и сва три кривична дела изнуде. Ова 
кривична дела, генерално гледајући нису имала изражен висок степен друштвене 
опасности, с обзиром да су објекти напада у већини случајева биле трафике и СТР, те да 
су предмети кривичних дела најчешће били мобилни телефони, картице и допуне, као и 
новац мање вредности. 
 Стање имовинске сигурности грађана карактерише већи број ове врсте 
кривичних дела – 315 у 2009. години према 238 претходне године. Повећан је број 
кривичних дела тешка крађа 119 (77), а проценат расветљавања тешких крађа износи 
54% (61,54%). Значајно повећање бележи број извршених кривичних дела крађа – 100 
(84), а проценат расветљавања ових дела износи 45,83% (58,54%). 
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 По структури прекршаја по јавном реду и миру, у односу на исти период 
прошле године, у већем броју су регистровани прекршаји: непристојно, дрско и 
безобзирно понашање – 99 (45), просјачење и скитничење – 3 (2), док је у мањем броју 
регистровано извршење прекршаја: вређање, злостављање и вршење насиља – 288 
(289), учествовање у тучи – 33 (45), угрожавање сигурности другог лица - 34 (35), свађа 
или вика - 4 (8), пропуштање упозорења лица које нарушава ЈРМ - 6 (15), давање 
алкохолног пића пијаном или малолетном лицу - 21 (63), док је на истом нивоу броја 
прекршај неовлашћено паљење ракета и другог запаљивог и ексползивног материјала – 
1 (1), при чему није било регистрованих прекршаја извршених у групи и одавање 
проституцији. По месту извршења, прекршаји ЈРМ највише су вршени на улици – тргу 241 
(195), у угоститељском објекту 107 (165), затим у стану – кући 90 (84), на аутобуској – 
железничкој станици 6 (1), у васпитно образовним установама 4 (17), на пијаци 2 (8), у 
спортским објектима 7 (4) и на осталим местима 56 (56). Према временском периоду, 
највише прекршаја је извршено данима викенда и празника (у просеку 2,2 прекршаја по 
дану), док је у просеку извршено 1,1 прекршај по радном дану. Током дана, највише 
прекршаја по ЈРМ је извршено у времену од 22 до 06 часова  - 220 (240). По структури 
извршилаца, у извршењу откривених прекршаја ЈРМ, учествовало је 593 лица од тога 539 
мушког и 54 женског пола (претходне године 629, од тога 540 мушкараца и 89 жена). Од 
укупног броја, регистровано је 44 малолетна извршиоца (претходне године 35). 
Најбројнији су извршиоци старости између 21 и 30 година. Од укупног броја извршиоца за 
45 лица је утврђено да су били под дејством алкохола (претходне године 62). Број 
поврaтника у извршењу прекршаја ЈРМ – 349, смањен је у односу на исти период прошле 
године (367). 
 Од осталих активности службеника полиције, легитимисано је 1.969 лица 
(претходне године 4.235). У службене просторије доведено је 387 лица (претходне године 
433), од чега 277 (384) по наредби и 110 (49) без наредбе, а задржано је 3 (8) лица. По 
основу расписаних потрага, пронађено је 16 (18 лица). Извршено је 114 (121) ванредних 
обезбеђења и 1 (0) посебно. Извршено је 1.992 (2.085) различитих провера. Поднето је 40 
(1693) извештаја о контроли лица и 2 (4) оперативне информације. Мандатно је кажњено 
170 (185) лица. За пружање полицијске помоћи у извршавању аката државних органа и 
правних лица са јавним овлашћењима, запримљена су 52 (36) потпуна захтева, од чега је 
16 (9) поднео суд. Пружена је полицијска помоћ у 44 (33) случаја, док у 8 (3) случаја није 
пружена помоћ, и то због одустајања подносиоца захтева. 
 У току 2009. године са обележјем међунационалног ексцеса и провокације није 
било регистрованих догађаја, док је у 2008. години регистровано 7 кривичних дела из чл. 
212 КЗРС уништење и оштећење туђе ствари иза којих стоји индиција мотива изазивања 
националне, расне и верске нeтрпељивости. Наведени догађаји су се манифестовали 
тако што су исписивани графити и лупана стакла на излозима пекара чији су власници 
албанске националности. У извештајном периоду, извршено је 5 напада на сакралне 
објекте, али се у свим случајевима ради о оштећењу гробница, који нису мотивисани 
верском или националном припадношћу извршилаца. 
 Сарадња са комуналним инспекцијама остварена је у погледу контроле 
поштовања одлука општине о дужини радног времена угоститељских објеката, при чему 
су припадници полиције ПС Бечеј спровели: заједно са инспекцијским службама 0 (1) 
акција, самосталним радом припадници полиције су контролисали 60 (74) угоститељских 
објеката, а прекорачење радног времена констатовали у 15 (15) објеката и инспекцијским 
органима поднели 14 (15) извештаја. Инспекцијски органи су поднели 21 (26) захтева за 
покретање прекршајног поступка, на основу којих је решено 12 (22). 
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 Употреба средстава принуде од стране припадника ПС Бечеј, регистровано је у 
11 (3) случајева, од тога 6 (1) пута средства за везивање и 5 (2) пута употреба физичке 
снаге и све су оцењене као законите. Последица при употреби средстава принуде није 
било. Ометања, спречавања или напада на службена лица, регистрована су у 4 (2) 
случаја, од којих три по чл. 23 Закона о ЈРМ и 1 напад на службено лице из чл. 323 КЗРС. 
 
 б. Центар за социјални рад у Бечеју  
 
 У току 2009. године евидентирано је укупно 295 деце са поремећајем у понашању 
(2008. године укупно 257). Од тога је са асоцијалним понашањем 9 (8), кривично 
неодговорни /испод 14 година живота/ 18 (16), одговорни за кривични преступ 82 (61), 
одговорни за прекршај 186 (172). У току 2009. године реактивирано је 98, 
новоевидентирано 197 и пасивизирано 236 малолетника, што је знатно повећање у 
односу на 2008. годину. Укупно је поднето 222 (217) захтева, од тога општински суд 66 
(45) и суд за прекршаје 156 (172). Број изречених васпитних мера појачан надзор од 
стране органа старатељства је у 2009. смањен у односу на 2008. годину 21 (25) при чему 
је у обе извештајне године број изречених васпитних мера појачаног надзора од стране 
родитеља, усвојитеља или старатеља исти – укупно 2. Малолетницима су изречена 3 (2) 
васпитна налога (извињење оштећеном и понуда за надокнаду материјалне штете) и 2 (2) 
мере посебне обавезе (обавезан друштвено користан рад који се спроводи у 
Геронтолошком центру Бечеј и ЈП „Комуналац“ Бечеј). Малолетницима је изречена 131 
(18) мера укора. Мера затворене заштите малолетника је изречена укупно 2 (2) пута: 
упућивање у васпитну установу 0 (1), упућивање у ВПД Крушевац 1 (1), малолетнички 
затвор 1 (0). У току 2009. године, изречена је мера притвора према 4 малолетника. 
 
 в. Oпштинско и окружно јавно тужилаштво  
 
 Током 2009. године процесуирано је укупно 455 (440) лица, од чега су 80 (120) 
непознати учиниоци. Оптужено је 311 (242) лица, одбачено је 58 (71) пријава, 6 (7) 
истрага је обустављено, при чему прекинутих истрага није било током 2009. и 2008. 
године. По полној структури, од 375 (320) познатих починилаца, 320 (284) су мушкарци, а 
55 (36) су жене. По структури кривичних дела (КД), најбројнија су против имовине 223 
(234), затим следе КД против безбедности јавног саобраћаја 55 (62), КД против брака и 
породице 42 (23), КД против службене дужности 20 (19), КД против живота и тела 18 (15), 
КД  против животне средине 15 (9), КД против правног саобраћаја 13 (14), КД против 
привреде 13 (11), КД против слобода и права човека и грађанина 11 (4), КД против 
државних органа 9 (5), КД против јавног реда и мира 8 (4), КД против правосуђа 7 (2), КД 
против интелектуалне својине 2 (0), КД против полне слободе 1 (3), КД против опште 
сигурности људи и имовине 0 (9) и остала КД из посебних закона 18 (25). Процесуирано 
је укупно 39 (48) малолетних лица, при чему је највећи број кривичних дела био против 
имовине 31 (39).  
    
 г. Општински суд Бечеј (сада судска јединица Основног суда Нови Сад)  
 
 Током 2009. године, путем 81 (52) пресуде, кривичне санкције су изречене према 
укупно 90 (70) лица. На казну затвора: до 3 месеца је осуђено 2 (5) лица, од 3 до 6 
месеци је осуђено 3 (3) лица, од 6 месеци до 1 године је осуђено 11 (5) лица, од 1 до 3 
године је осуђено 3 (2) лица и од 3 до 5 године 2 (0) лица. Новчана казна је изречена 
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према 7 (6) лица, условна казна према 59 (49) и судска опомена према 3 лица. Мере 
безбедности су изречене према 9 (0) лица. Окружни суд је по жалбама осуђених донео 
следеће одлуке: према 6 (0) лица је пресуда потврђена и према 1 (0) лицу је казна 
повећана. 
 
 д. Општински орган за прекршаје Бечеј (сада Прекршајни суд у Бечеју)  
 
 По Закону о ЈРМ (дрско, безобзирно или насилничко понашање; свађа, вика или 
непристојно понашање; туче; скитња или просјачење; давање алкохолних пића пијаном 
лицу или малолетнику), Закону о личној карти, Закону о пребивалишту и боравку грађана, 
Закону о заштити од пожара, Закону о оружју и муницији, Закону о боравку и кретању 
странаца и Закону о заштити државне границе запримљено је 674 (804) захтева против 
пунолетних и 66 (58) захтева против малолетних лица. Од тога, правноснажно је кажњено 
600 (614) пунолетних лица, од тога 10 (1) страних држављана и то: новчаном казном 583 
(601), казном затвора 11 (13), новчаном казном и казном затвора 6 (0), док је уз казне 
изречено 9 (5) заштитних мера одузимање предмета. Укупно је кажњено 41 (44) 
малолетно лице, при чему укором 28 (24), новчаном казном 13 (16), затвором 0 (1) и 
другим васпитним мерама 0 (3). По члану 294. Закона о прекршају (извршење пре 
правноснажности), кажњено је 11 (11) лица по Закону о ЈРМ и 12 (3) лица по Закону о 
боравку и кретању странаца. 
 
 I I I  Истраживања о стању безбедности у Бечеју за 2008. и 2009. годину  
      
 а.  Општински савет за безбедност у Бечеју 
 
 Крајем 2009. и почетком 2010. године, спроведено је истраживање путем 
анкетирања грађана Бечеја, на српском и мађарском језику, које је обухватило разна 
питања на тему стања и прилика у сектору јавне безбедности. Учесници анкете су била 
лица оба пола, разних образовних профила, занимања и различитог имовинског стања, 
при чему је упитник имао анониман карактер. На питање „Да ли сте током 2008. или 
2009. године били жртва неког кривичног дела? (ако је одговор ДА, укратко 
описати)“, грађани су одговорили следеће: 90%НЕ – 10%ДА, од тога на српском 
језику 88%НЕ - 12%ДА (крађа, кривична дела против живота и тела, јавни ред и мир – 
ЈРМ) и на мађарском језику 92%НЕ - 8%ДА (крађа). Са којом врстом криминала 
(кривичних дела) у Бечеју има највише проблема одговорили су били следећи: 1/ 
Кривична дела против живота и тела (туче, лаке и тешке телесне повреде, убиство...) - 
122 одговора, 2/ Кривична дела против имовине (крађа, превара, разбојништво, изнуда, 
уцена) - 102 одговора, 3/ Кривична дела против животне средине (загађење животне 
средине, убијање и мучење животиња, шумска крађа, незаконити лов и риболов...) - 73 
одговора, 4/ Малолетничка деликвенција - 70 одговора, 5/ Кривична дела против 
службене дужности (злоупотреба службеног положаја, несавестан рад у служби, 
проневера, примање и давање мита...) - 62 одговора, 6/ Кривична дела против здравља 
људи (производња и стављање у промет опојних дрога, несавесно пружање лекарске 
помоћи...) - 54 одговора, 7/ Кривична дела против јавног реда и мира (насилничко 
понашање, недозвољено држање оружја, кријумчарење људи, повреда гроба) - 47 
одговора, 8/ Кривична дела против брака и породице (запуштање малолетника, насиље у 
породици...) - 46 одговора, 9/ Кривична дела против права по основу рада (ПИО, право на 
штрајк, заштита на раду...) - 38 одговора и 10/ Кривична дела против привреде 



 

 9 

(фалсификовање новца, пореска утаја, прање новца, злоупотреба овлашћења у 
привреди, недозвољена трговина) - 36 одговора. Приликом постављеног питања „Колико 
верујете у рад и ангажовање службеника полиције? (од 1 – 100%)“ одговорили су 
били следећи: на српском језику 39,30 %, на мађарском језику 35,35 %, просечна 
статистика 37,33 %. За питање „Где треба лечити болести зависности“ у анкети 
су били понуђени следећи одговори: а) у државним институцијама (домови 
здравља, болнице, стационари), б) алтернативним путем (издвојени верски 
објекти, применом физичке силе), ц) на неки други начин (укратко описати). 
Резултат је био 77% у државним институцијама, а 13% алтернативним путем (идентична 
статистика на оба језика), при чему су сугестије грађана за решавање ових проблема 
биле следеће: организација пунктова - центара са оспособљеним стручним кадром; 
саветовања - стручна помоћ; искуства излечених; заједничким снагама; упошљавањем 
омладине; разумевањем; синергија друштва и породице; државне институције у 
комбинацији са алтернативним методама; кажњавање дилера дрогом; превенција; 
контролисање забране продаје алкохола и цигарета малолетницима; колективна 
терапија. На питање „Да ли је познавање језика друштвене средине битан 
елеменат у борби против криминала у Бечеју?“ одговори су били: 71,5%ДА -  
28,5%НЕ, од тога на српском језику 68%ДА – 32%НЕ и на мађарском језику 75%ДА - 
25%НЕ. „Да ли превентивно деловање на потенцијалне извршиоце или жртве 
кривичних дела (разговори, трибине, предавања, приказивање едукативног 
материјала у школама и др.) може имати утицаја на смањење криминалитета у 
Бечеју?“ је било питање на које је су дати следећи одговори: 71%ДА – 29%НЕ, од тога 
на српском језику 73%ДА – 27%НЕ и на мађарском језику 69%ДА – 31%НЕ. На питање 
грађанима „Да ли прихватате идеју о увођењу КВАРТОВСКОГ ПОЛИЦАЈЦА 
(униформисани припадник полиције који би повремено прошетао кроз део града 
за који је лично задужен у дужем временском периоду)“, одгорворено је следеће: 
91%ДА – 9%НЕ, од тога на српском језику 93%ДА – 7%НЕ и на мађарском језику 89%ДА 
– 11%НЕ. За малолетничку деликвенцију, по мишљењу грађана, најодговорнији су: 
породица (128 одговора), школа (64 одговора), полиција (45 одговора), локална 
самоуправа (45 одговора), медији (39 одговора), економска криза (37 одговора), 
(„сви набројани фактори у одређеној сразмери“ 92 одговора). Наредно питање је 
гласило: „Да ли би квалитетно постављен видео надзор на јавним местима допринео 
смањењу криминалитета?“, при чему су  одговори били: 71%ДА – 29%НЕ, од тога на 
српском језику 74%ДА – 26%НЕ и на мађарском језику 68% ДА – 32%НЕ. На питање „Да 
ли локални медији могу својим активностима допринети смањењу 
криминалитета?“ одговорено је: 58,5%ДА -  41,5%НЕ, од чега на српском језику 
60%ДА - 40%НЕ, док су на мађарском језику одговори били 57%ДА – 43%НЕ. На крају 
анкетирања, грађанима је постављено питање да ли су за увођење награде (месечне, 
годишње...) „Најбољи полицајац у Бечеју“? Дати су следећи одговори: 51,5%НЕ – 
48,5%ДА, при чему је на српском језику одговорено 54%ДА – 46%НЕ, а на мађарском 
језику 57%НЕ – 43%ДА.  
 
 б. Заштитник грађана Општине Бечеј (омбудсман) 
 
 Давањем препорука, савета и мишљења, заштитник грађана је превентивно 
деловао у циљу унапређења рада органа управе или служби и заштите људских права и 
слобода, у већини случајева на задовољство свих учесника поступка. Према извештају за 
2009. годину, оно што даје повода за посебну забринутост по питањима заштите права 
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детета је то што је агресија, насиље и међусобно злостављање деце стигло до ученика 
нижих разреда основних школа. Ове појаве су до сада биле карактеристичне само за  
ученике виших разреда основних школа и за средњошколце. Заштитнику грађана је сваки 
случај пријављен од стране родитеља угрожених ученика. Након сагледавања насталих 
повреда, оцена Заштитника грађана је да нико од надлежних у школама који су били у 
обавези или су могли заштити угроженог ученика, није предузео одговарајуће мере. 
Почев од учитеља разредне наставе, школског психолога, педагога, па до школске 
управе на челу са директором. Читајући петиције родитеља и сагледавајући њихов однос 
и понашање у датој ситуацији, са разочерењем треба констатовати да ни спремност 
родитеља да заштите своју децу није била одговарајућа. Од надлежних органа за 
решавање, само рад просветне инспекторке општине и поступци Центра за социјални 
рад могу добити пролазну оцену, јер нису подлегли разним утицајима са стране него су 
поступали у складу са својим овлашћењима у интересу заштите права детета. Случајеви 
деце са посебним потребама који су били у видокругу Заштитника грађана нису 
разрешени ангажовањем органа или надлежних институција, него захваљујући учитељу и 
учитељици разредне наставе који су успели да од проблематичног дечијег колектива 
створе хуману и солидарну заједницу у коју ће моћи да се уклопи и ученик са посебним 
потребама. И у овом извештајном периоду понављале су се притужбе грађана на рад 
МУП-а поводом издавања личних исправа. Приговори се више не односе на вишесатна 
чекања у Полицијској станици приликом подношења захтева, као раније, јер 
незадовољство код грађана тренутно изазива то што се термин за предају докумената 
заказује у раним јутарњим сатима обавезним доласком испред Полицијске станице. 
Грађани револтирано питају зашто се не омогућује заказивање термина телефоном, 
зашто се рад не организује у две смене и бар једном у месецу и суботом, као у другим 
срединама, за оне грађане који преко недеље бораве ван територије општине. Заштитник 
грађана је мишљења да постојећом динамиком рада неће бити могуће поштовати 
предвиђене рокове за добијање нових личних исправа. На другој страни, грађани су 
имали и похвалне речи на рад полицајаца који по позиву грађана обављају интервенције 
на терену. Полицијске патроле су постале видљивије, нарочито на улицама Бечеја. 
Примећено је да радници у униформи имају другачији однос према грађанима у односу 
на раније године, озбиљнији приступ послу који доликује полицајцу на висини задатка и 
одговорности коју повлачи ношење те униформе. 
 
 в. Локални акциони план за младе општине Бечеј (ЛАПМ) 
 
 Током анализе фокус групе дошло се до сазнања да млади у Бечеју, као један од 
главних разлога за проблеме по питању безбедности, истичу низак материјални и 
социјални стандард грађана и грађанки, па тиме и младих. Овакав статус ограничава 
могућности да се младе особе искажу на креативан и друштвено прихватљив начин, па 
се све више окрећу пороцима (алкохол, психоактивне супстанце, насилничка понашања, 
погрешни узори/идоли, губитак воље за креативним радом итд.), а то доводи до 
самоизолације младих, стварајући фиктивне пријатеље преко рачунара и тиме 
асоцијално понашање, које појачава потребу за горе поменутим неприхватљивим 
понашањем. Како се социјално-економска криза продубљује и родитељима је све мање 
времена остављено за васпитање своје деце, тако се овај зачарани круг све више, на 
жалост, шири. Истакнут је такође и проблем у присутним стереотипима и „вредносним 
симболима” којима се младе особе окрећу. Једини узори младима су само они који 
стварају новац, по цену и да ти узори нису морално, друштвено и законски подржани. На 
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све се додаје и искривљена медијска слика стања, односно друштва. Као неки од 
највећих проблема су истакнути: коришћење алкохола и психоактивних супстанци 
младих, велика саобраћајна некултура и бахато понашање у саобраћају, низак степен 
безбедности на улици (вечерњи  и ноћни часови), као и слаба безбедносна покривеност 
свих школа. Такође је упућен апел да медији не величају асоцијална понашања као 
„изворе за своје извештавање” већ да се оваква понашања  осуђују, а ако постоји 
могућност да се дају предлози за њихово решавање. Младе особе су током фокус групе 
истакле да је, иако су предмет истраживања особе узраста од 15 до 30 година у Бечеју, 
потребно развијати исправне и моралне ставове код деце у најранијем узрасту, односно 
од предшколских установа. Из свега наведеног се може закључити да су проблеми 
подједнаки и да постоје не само у Бечеју, него и глобално у друштву. Потребно је бавити 
се проблемима на које можемо директно утицати и ширити свест која би подигла ниво 
безбедности на виши ниво. На крају студије ЛАПМ, издвојени су приоритети и мере са 
зацртаним специфичним циљевима: 1. Смањење употребе алкохола и 
психоактивних супстанци код младих у Бечеју (кроз спречавање трговине и 
коришћења психоактивних супстанци код младих и спречавање уласка алкохола и 
психоактивних супстанци у школе; повећање контроле у вези точења алкохолних пића 
лицима млађим од 18 година инсистирањем код надлежних органа; ширење свести 
младих о штетности алкохола и психоактивних супстанци на здравље и понашање – 
одржавање јавних часова у школама - предлог је да се ради са мањим групама како би се 
младе особе укључивале у разговор; одржавање трибина нпр. присуство младих са 
родитељима где би се одређени број младих упознао са наведеном проблематиком – 
мање групе; у трибине укључивати и лица са искуством), 2. Подизање нивоа 
саобраћајне културе (кроз упознавање младих са саобраћајем и са последицама 
саобраћајне некултуре; јавни часови и трибине са темом безбедности саобраћаја – мање 
групе са активним учешћем младих; акције популаризације ношења заштитних кацига за 
мотоцикле, осветљења бицикала, смањења алкохолисаности возача; враћање 
познавања саобраћаја на часове у основне школе – макар као ваннаставна или допунска 
активност), 3. Подизање нивоа безбедности на улици (кроз повећање осећаја 
безбедности код младих на улици - при изласцима, поготово у вечерњим/ноћним 
часовима; повећање присутности полиције на улици у ноћним часовима ради 
превентивног деловања; трибине о последицама насилничког понашања и негативним 
активностима у алкохолисаном стању, са примерима из наше земље; трибине о 
негативном утицају усвајања шовинистичко-фашистичких ставова; подстицање 
заједничких активности и јаче повезивање институција које се баве безбедношћу, 4. 
Повећање безбедности у школи (кроз повећање осећаја безбедности младих током 
боравка у школи; јавне часове и трибине са темом насиља у школама – мање групе са 
учешћем младих особа; постављање школских полицајаца у све школе; анкете младих 
по питању безбедности). 
 

г. Локални  план акције за децу општине Бечеј (ЛПА) 
 
 Учесталост насиља у средњим школама је, према процени ученика, далеко мања 
него у основним школама. Током похађања средње школе око 60% ученика је било 
изложено насилном понашању вршњака. Испитивани ученици су током средње школе 
били у око 15% случајева жртве поновљеног или учесталог насиља. У зависности од 
школе од 5 до 20 ученика је актуелно било изложено насиљу вршњака у тренутку 
испитивања и 4 - 5 ученика извештавају у свакој школи о врло честој изложености 
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насиљу. Национална припадност није значајан чинилац који би допринео учесталости 
насиља, мада учесници фокус група извештавају о присутној латентној међунационалној 
нетрепељивости (нпр. “Српска и мађарска одељења се не мешају чак ни на одморима, 
тако да се на изглед не могу ни посвађати када је дежурни наставник присутан. Живе 
буквално једни поред других.”). Пол се показао значајним чиниоцем. Наиме, насиље је 
значајно више изражено код дечака него код девојчица. Најучесталији облик 
психолошког насиља је исмевање и вређање. Најређе су претње и застрашивање. 
Најучесталији облик физичког насиља је отимање новца и уништавање ствари. 
Најређи облик физичког насиља је присиљавање на сексуалне активности (мада је 
негде и то алармантно – у једној средњој школи о сексуалном узнемиравању и 
непријатном додиривању извештава чак 34 ученика, тј. прецизније за сваку 
манифестацију сексуалног насиља постоје ученици који извештавају чак о свакодневној 
изложености, тако да се вреди позабавити и тим подацима). Иако популарно као нови 
феномен, електронско насиље није у великој мери изражено међу испитиваним 
ученицима средњих школа. Најучесталији облик је снимање мобилним телефоном због 
понижавања. Што се тиче насиља наставника према ученицима, однос према ученицима 
одређен је социјалним и материјалним статусом родитеља! Са друге стране, претње су 
најучесталији облик насиља ученика према наставницима! Укупно је око 5% ученика 
носило у школу оружје, око 1% ученика то чини често, а исто толико њих је то чинило 
више пута. Оружје представља озбиљну опасност и претњу по физички интегритет 
других, а проценат оних ученика који доносе оружје у школу, није занемарљив. Дакле, 
програм превенције насиља мора укључити рад са ученицима по овом питању! Мете 
насиља су најчешће ученици који се процењују као слабији (како на основу самопроцене, 
тако и на основу процене од стране осталих вршњака). Узроци потенцијалне слабости 
могу бити било који вид различитости, лошији школски успех, лошији материјални статус 
и непотпуна породица. Важан протективни фактор представља сложност у одељењу и 
број другова и другарица. Ученици који имају веће друштво су мање изложени насиљу од 
стране вршњака. Овај резултат може представљати важну информацију за пројекат 
превенције насиља, јер се неке интервенције могу усмерити на заједничке активности 
ученика током којих би се развијала кохезивност одељења. Више од 50% ученика који су 
манифестовали насилно понашање су проналази разлоге који се могу окарактерисати 
као „алиби“ („нисам први почео“ или „само сам се шалио“). Међутим, забрињавајућ је 
податак да је око 7% ученика манифестовало насиље без икаквог провокативног фактора 
и да је спремно то да констатује! Пропорционално посматрано, међу лошијим ученицима 
(недовољним и довољним) има више оних који су склонији насилном понашању. Међу 
ученицима који уопште не воле да иду у школу има највише оних који су испољавали 
насилно понашање. Међу ученицима који процењују да у њиховим одељењима нема 
слоге чешће је манифестовање насилног понашања. Највећи проценат насилних ученика 
има у групи деце чији су очеви и мајке високообразовани. Највећи проценат ученика 
склоних насиљу налази се међу онима који свој материјални статус процењују као бољи 
него код других. Другим речима, ученици који су склони насиљу се могу поделити у две 
групе. Мањи проценат је оних код којих је вероватно да се може говорити о поремећају 
понашања који ће наставити да се манифестује и у одраслом добу (вероватно као неки 
од облика поремећаја личности), а већи проценат је оних који су испољили насилно 
понашање као реакцију на неку врсту реалног или ирационалног угрожавања. Овај 
податак је такође важан за програм превенције насиља, зато што се усмеравањем пажње 
на развијање различитих образаца реаговања у ситуацијама које се процењују као 
угрожавајуће може у великој мери допринети усвајању функционалнијих вештина код 
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ученика. Избегавање је најчешће коришћена стратегија суочавања с насилницима код 
40% ученика. Забрињавајуће је да је друга по учесталости стратегија узвраћање истом 
мером, без помоћи других (око 28%), али и узвраћање истом мером уз помоћ других (око 
15%). Ученици своје искуство с насиљем углавном деле с блиским особама, као што су 
пријатељи или чланови породице. У извесној мери се обраћају и наставницима, с којима 
имају ближи контакт него са школским психологом или педагогом. Имајући то у виду, као 
и чињеницу да је велики проценат ученика склон да то искуство задржи за себе, 
превентивни програм би требало да укључи и рад на већој доступности стручних служби 
и особља школе за ученике који имају искуство с насиљем. Број ученика који реагују 
неадекватно као сведоци насиља је релативно велик. Под неадекватним реакцијама 
сматра се реаговање насиљем на насиље, које може бити у виду физичке заштите жртве 
(око 16%), навијање са стране (око 5%), придруживање нападачима (око 3%), разни 
облици нереаговања на насиље (26% ученика не реагује, али сматра да жртви треба 
помоћи, а 16% не реагује зато што их се то не тиче). Овај податак је веома важан, зато 
што програм превенције мора обухватити сведоке насиља. Ако се насиље шире 
дефинише, а не само као однос насилник-жртва, онда се сви ученици школе, као и 
наставно особље, могу сматрати учесницима у насиљу. Наиме, од реакција окружења у 
великој мери зависи испољавање насилног понашања. Ако се насилник налази у средини 
која има експлицитне стандарде у вези с насиљем и ниску толеранцију на насиље, теже 
ће се одлучивати за овакав образац реаговања. Међу школама постоје значајне разлике 
у учесталости вршњашког насиља. Ученици који похађају средње стручне школе у односу 
на ученике који похађају Гимназију извештавају о већој учесталости како кумулираног, 
тако и актуелног вршњачког насиља. Исто тако, ученици из стручних школа извештавају о 
већој учесталости и инцидентних и поновљених облика насилног понашања вршњака. 
Ученици свих школа исказују надпросечну спремност за укључивање у програме борбе 
против насиља који би се организовали у школама. Такође и наставници из свих школа 
показују надпросечну спремност да се додатно ангажују у решавању проблема насиља у 
својим школама. Исто тако, они исказују и спремност да на овом проблему раде заједно 
са својим ученицима, сматрајући да би таква сарадња дала боље резултате. Већина 
наставника процењује да би ученици и они у тој сарадњи требало да имају партнерске 
улоге. Ученици средњих школа су у знатно мањој мери изложени вршњачком насиљу 
током школовања. Када је реч о школском успеху, запажа се да су одлични ученици у 
средњим школама најмање изложени вршњачком насиљу, док је у основним школама 
ситуација обрнута. Све средње школе у Општини Бечеј поседују задовољавајуће 
капацитете за континуирано бављење проблемима школског насиља.  
 

IV  Анализа Општинског савета за безбедност на основу презентованих 
података и спроведених истраживања   

 
 Сагледавањем свих наведених података добијених на основу анализе и 
истраживања, индикативно је знатно повећање стопе криминалитета на 
територији Општине Бечеј у 2009. години у односу на претходну годину. Број 
укупно регистрованих кривичних дела је повећан за 23%, од тога имовинска кривична 
дела су повећана за 32%, при чему је број тешких крађа повећан 55%, крађа 20% итд. 
Повећан је број регистрованих кривичних дела са непознатим извршиоцем - 39%, а 
такође и са познатим извршиоцем – 13%. У области општег криминалитета надлежним 
тужилаштвима је пријављено 13% више пунолетних и 15% више малолетних лица. Од 
стране тужилаштва је укупно оптужено 29% више лица. Суд је изрекао 29% више 
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кривичних санкција. Од регистрованих прекршаја по ЈРМ, највеће повећање од 120% 
бележе прекршаји непристојно, дрско и безобзирно понашање. Према малолетницима је 
поднето 15% више прекршајних захтева, евидентирано је 15% више деце са поремећајем 
у понашању итд.  
 По структури кривичних дела, код привредног криминалитета најзаступљеније 
су преваре, злоупотребе службеног положаја и фалсификовања  службених исправа. Од 
укупног броја кривичних дела општег криминалитета 60% су дела против имовине где 
доминирају тешке крађе и крађе. Од тешких кривичних дела најзаступљеније је насиље у 
породици (оптужено је чак 83% више лица него претходне године), затим лаке телесне 
повреде, разбојништво, неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.  
 По структури регистрованих прекршаја по јавном реду и миру, прекршаји са 
елементима насиља обухватају 63%, при чему су најбројнији вређање, злостављање и 
вршење насиља, затим следе непристојно, дрско и безобзирно понашање, угрожавање 
сигурности другог лица, учествовање у тучи и давање алкохолног пића пијаном или 
малолетном лицу. 
 По месту и времену извршења прекршаја по јавном реду и миру највећи број 
је извршен на улици и у угоститељским објектима и то данима викенда и празницима по 
двоструко већој стопи него радним данима, при чему је најкритичнији период дана од 22 
до 06 часова. 
 Према субјективном осећају угрожености становника Бечеја доминирају 
кривична дела против живота и тела, као и кривична дела против имовине, што се према 
статистичким подацима углавном показало као оправдано и реално. Такође се и млади, 
услед повећаног конзумирања алкохола и психоактивних супстанци од стране прилично 
великог броја појединаца, осећају небезбедно у школама, односно приликом излазака у 
град током вечерњих и ноћних часова, што све опет има утемељење у званичним 
подацима. Из тих разлога, омладина сматра пожељним адекватно повећање 
безбедносне покривености свих наведених локација од стране службеника полиције. 
Извештај заштитника грађана Општине Бечеј указује на повећан степен агресије, насиља 
и међусобног злостављања деце, који су постали евидентни чак и у нижим разредима 
основне школе. На ову тенденцију указује и истраживање Локалног плана акције за децу, 
према коме је учесталост насиља у основним школама већа него у средњим, при чему је 
око 5% ученика носило оружје у школу, око 1% ученика то чини често, а исто толико њих 
је то учинило више пута. Такође од стране омбудсмана, указује се и на проблематику 
издавања личних исправа, чије би ефикасније издавање генерално оснажило поверење 
грађана у полицију као институцију, које тренутно у Бечеју износи 37,33%. Напомињемо 
да је последњих месеци извршено неколико интерних и екстерних контрола процеса 
издавања биометријских путних исправа и личних карти, којом приликом нису 
регистроване неправилности, већ једино недовољни технички и кадровски капацитети.  
 

V  Стратешке мере безбедносне превенције – оснивање и деловање радних 
група 

 
 а. Увод 
 
 Аналитичка обрада и упоредна анализа презентованих безбедносних података за 
Општину Бечеј за 2008. и 2009. годину указују да је генерално степен криминалитета у 
озбиљном и забрињавајућем порасту. Међутим, ни једна врста нити област кривичних 
дела не одступа у квантитативном смислу и по интензитету, односно динамици 
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извршења у толико значајној мери да би сама за себе могла представљати самосталан 
предмет превенције, односно не би било целисходно, нити логички оправдано 
формирање специјализованих радних група по врстама кривичних дела, него једино по 
начину вршења превенције и то на најопштијим принципима, како би се на проблематику 
свеобухватније деловало. Из тих разлога се, као засебне целине и програми, у оквиру 
Стратегије безбедносне превенције формирају радне групе за: општу (антрополошку) 
превенцију, техничку превенцију и за реализацију пројекта „Полиција у заједници“.  
 Свака радна група ће имати чланове који ће бити представници локалне 
самоуправе, полиције, медија, корисника програма и др. Радом сваке групе руководиће 
вођа групе (пројекта) и координатор Општинског савета за безбедност, а сваки члан 
групе ће бити одговоран за спровођење унапред одређених задатака. Обавеза сваке 
групе је да Општинском савету за безбедност поднесу Акционе планове, односно 
годишње планове и извештаје о раду који су сви заједно усмерени на реализацију 
стратешки зацртаних циљева. На овакав начин ће се обезбедити успешан мониторинг 
имплементације Стратегије безбедносне превенције за период од 2011. до 2015. године. 
 Финансирање фазно испланираних пројеката ће се одвијати по принципу тзв. 
„усклађеног финаснирања“, односно локална самоуправа ће бити иницијатор и 
организатор послова превенције у коју ће се настојати укључити и сви други субјекти који 
могу имати позитиван и ефектан допринос, а пре свега привредне и међународне 
организације, други нивои власти, као и појединци.  
 
 б. Радна група за општу (антрополошку) превенцију 
 
 Поједине врсте криминала и асоцијалног понашања, попут наркоманије, 
трафикинга и проституције, малолетничке деликвенције и вршњачког насиља, 
педофилије, корупције, верских секти, насиља у породици и др. могу се ефикасно 
спречити једино директним деловањем на свест и психу потенцијалних жртава или 
починиоца, односно на лица непосредно одговорна за њихово васпитање и образовање. 
Да би се остварио пун ефекат превенције, потребан је организован и плански приступ, 
односно реализација оваквих активности из године у годину како је предвиђено овом 
Стратегијом. Једино континуитет у деловању, тј. доследна имплементација и правилна 
евалуација пројеката обезбеђују да овај вид превенције има несумњиви и доказани 
смисао. У наведеној радној групи, сваки члан би имао посебна задужења за одређену 
област превенције. 
 
 б. 1. Задаци радне групе за антрополошку превенцију: 
 

• одабир адекватних предавача и организација трибина, семинара и предавања из 
области превенције криминалитета, 

• дефинисање циљне групе – крајњих корисника превенције, 

• организовање специјалистичке едукације кадрова који су ангажовани на 
превенцији (просветни радници, лекари, полицајци, новинари...), 

• прикупљање, обрада и дистрибуција пропагандног и едукативног материјала за 
превенцију до крајњих корисника програма, 

• жртве насиља - криминалитета и њихово адекватно психичко и физичко 
збрињавање (везе према сигурним кућама, институцијама за лечење болести 
зависности и др.), 
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• остали програми антрополошке превенције (нпр. рехабилитација и 
ресоцијализација осуђеника и младих са поремећајем у понашању кроз разне 
програме и активности – пример: радници Центра за социјални рад у Бечеју су 
током 2009. године у сарадњи са НВО „Ноема“ и Канадском Амбасадом у Београду 
реализовали пројекат под називом „Прави пут“ - показало се да је пројекат био 
успешан и да се након евалуације известан број учесника запослио). 

  
 в. Радна група за техничку превенцију 
 
 Убрзан развој и сложеност технике, а нарочито телекомуникација, проузроковао је 
појаву нових видова криминала и насиља, што све захтева озбиљан, добро организован 
и пре свега технички стручан приступ задатку превенције. Заштита информација од 
јавног значаја (садрже их све базе података које се непрекидно увећавају деликатним 
приватним подацима попут ЈМБГ, броја мобилног телефона, кућне и мејл адресе и др.) и 
видео надзор јавних предузећа и установа су одавно постали потреба коју су препознале 
многе локалне самоуправе у земљи и иностранству. Сходно томе, ова радна група ће пре 
свега проучити светске стандарде и ситуацију у срединама које су успешно 
имплементирале овакве и сличне прграме, а након тога ће током 2011. године приступити 
изради адекватних пројеката. Такође, предвидеће  развојне фазе ширења мреже видео 
надзора и повећање броја уређаја за сваку наредну годину на начин да пројекат буде 
технички изводљив, финансијски прихватљив и друштвено оправдан. Приликом израде 
пројекта, обавезно ће се узети у обзир и потреба покривања видео надзором главних 
саобраћајница и улазно-излазних путева у бечејској општини, те ће се у том смислу 
консултовати Општински савет за безбедност саобраћаја, саобраћајна и 
криминалистичка полиција. Овако организован и имплементиран пројекат би у извесном 
смислу био самоодржив, обзиром да Закон о безбедности саобраћаја предвиђа наплату 
мандатних и прекршајних казни на основу видео снимка, које су према предвиђеним 
законским решењима, једним делом (преко пуњења општинског буџета) намењене за 
усавршавање и одржавање саобраћајне инфраструктуре.  
 
 в. 1. Задаци радне групе за техничку превенцију: 
 

• сачињавање пројекта јавног видео надзора и његово адекватно повезивање са 
наменским корисницима (полицијске и комуналне службе), 

• успостава ефикасније заштите активности везаних за информационе технологије и 
приступа електронским базама података (јавна предузећа и установе, образовне 
институције...), технички аспект сарадње са повереником за информације од јавног 
значаја и имплементација актуелних законских норми и међународних 
безбедносних стандарда, 

• техничка едукација, размена искустава и др., 

• веб презентација Општинског савета за безбедност и формирање маилинг листе 
партнерских организација и појединаца, 

• проналажење других техничких решења путем којих би се на ефикасан и 
једноставан начин дистрибуирале безбедносне информације од јавног значаја 
према грађанима (разна упозорења на преваре и злоупотребе, указивање на 
опште појаве, тенденције и трендове) и повратно према полицији (тзв. 
„комуникациони план“ на релацији Општински савет за безбедност – полиција - 
грађани), 
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• остали пројекти (подизање техничке безбедности дечијих игралишта, школских 
објеката - праћење стања, техничко обезбеђење приватних објеката – промоција и 
савети у вези са превентивним техничким обезбеђењем, припрема документације, 
реализација пројеката и др.). 

 
 г. Радна група за реализацију пројекта „Полиција у заједници“ 
 
 Пројекат представља наставак и подизање на виши ниво досадашње успешне 
сарадње, пре свега локалне самоуправе и полиције. Према савременим научним 
схватањима и ставовима ОЕБС-а, безбедност у заједници није одговорност само једне 
институције. Општински органи власти и локална полиција играју кључну улогу, као и 
волонтерске организације, локална предузећа, медији, интервентне службе и најважније 
од свега, представници заједнице. Радећи заједно, сви набројани субјекти у значајној 
мери могу допринети превенцији и у самом старту спречавању криминалних активности, 
односно синергијом могу подићи безбедност и осећај сигурности грађанства на виши 
ниво.  
 
 г. 1. Задаци радне групе за реализацију пројекта „Полиција у заједници“ 
 

• изградња и повећање поверења грађана у полицију, 

• идентификација и решавање безбедносних проблема грађана кроз директан 
дијалог, 

• материјална и техничка подршка Полицијској станици Бечеј, 

• унапређење и подизање квалитета сарадње између Полицијске станице Бечеј и 
других државних органа и органа локалне самоуправе (односи се углавном на 
асистенцију инспекцијским службама), 

• активности везане за повраћај кривичне рефераде у судску јединицу Бечеј ради 
подизања ефикасности кривичноправне заштите грађана, 

• унапређење информисања о безбедносним питањима и догађајима који су од 
значаја за грађане и територију Бечеја, 

• разни видови подршке у вези са израдом и издавањем личних докумената 
грађанима Бечеја, 

• решавање по притужбама на рад полицијских службеника, 

• унапређење секторског рада униформисаних припадника полиције (сарадња са 
МЗ, грађанством, установама и институцијама).   
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