
 

На основу Члана 102. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ бр. 

5/2019) 

Општина Бечеј, са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 2, коју заступа председник 

општине Бечеј Драган Тошић (у даљем тексту: Општина Бечеј) 

Бечејско удружење младих - БУМ, са седиштем у Бечеју, Главна 47, које заступа 

председник удружења Александар Ђекић (у даљем тексту: БУМ) и 

Опште удружење предузетника, са седиштем у Бечеју, Золтана Чуке 4, које за заступа 

председник удружења Горан Релић (у даљем тексту: ОУП) 

Узајамно заинтересовани за успостављање сарадње у области унапређења учешћа 

грађана у процесу доношењу одлука на нивоу општине Бечеј, ради унапређења услова 

живота грађана и унапређења привредног амбијента, 

дана 29. децембра 2020. године у Бечеју, закључили су: 

 

С П О Р А З У М 

О УНАПРЕЂЕЊУ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПРОЦЕСИМА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 

 

Члан 1. 

Овим споразумом уређују се услови и начин сарадње у области унапређења учешћа 

грађана у процесима доношења одлука између Општине Бечеј, као територијалне 

јединице локалне самоуправе у складу са Чланом 102. Статута општине Бечеј 

(„Службени лист општине Бечеј“ бр. 5/2019), Бечејског удружења младих – БУМ и 

Општег удружења предузетника – ОУП. 

Члан 2. 

Споразумне стране међусобно сарађују у складу са законом, на основу овог споразума. 

За спровођење овог споразума одговорни су председник општине Бечеј и председници 

Бечејског удружења младих – БУМ и Општег удружења предузетника - ОУП. 

Члан 3. 

Циљ овог споразума је успостављање и развој Механизма унапређења учешћа грађана 

и удружења грађана у процесима доношења одлука на територији општине Бечеј (у 

даљем тексту: Грађанска столица) кроз: 

 Унапређење комуникације грађана, удружења грађана и локалне самоуправе у 

процесима доношења одлука јединице локалне самоуправе; 



 Унапређење партиципације и утицаја грађана и удружења грађана на процесе 

доношења одлука јединице локалне самоуправе; 

 Унапређење континуиране сарадње грађана и удружења грађана у процесима 

доношења одлука јединице локалне самоуправе; 

 Унапређење транспарентности одлука које доноси јединица локалне 

самоуправе. 

Члан 4. 

Споразумне стране су сагласне да ће за остварење Циљева из Члана 3. именовати по 

једног представника из својих редова који ће чинити Координациони тим који 

имплементира механизам Грађанске столице. 

Координациони тим је задужен за међусобну комуникацију за потребе Грађанске 

столице, која се остварује, поред уобичајених начина комуникације, одржавањем 

редовних кварталних, а по потреби и ванредних састанака. 

Координациони тим ће редовно извештавати јавност о учешћу грађана у процесима 

доношења одлука, као и о организацији других активности везаних за Грађанску 

столицу. 

Члан 5. 

Споразумне стране су сагласне да ће механизам Грађанске столице функционисати на 

основу Статута општине Бечеј, Пословника о раду Скупштине општине Бечеј и других 

релевантних аката. 

Споразумне стране су сагласне да ће континуирано позивати грађане и удружења 

грађана да учествују и допринесу квалитету одлука у процесима доношења одлука 

јединице локалне самоуправе кроз механизам Грађанске столице.  

Општина Бечеј ће имплементирати механизам Грађанске столице кроз омогућавање 

обраћања грађана и представника удружења грађана одборницима на седницама 

Скупштине општине Бечеј, а на основу претходно образложених пријава по тачкама 

Дневног реда скупштине општине Бечеј. 

Споразумне стране су сагласне да ће општина Бечеј креирати посебну и-мејл адресу 

gradjanskastolica@becej.rs путем које ће се грађани и удружења грађана пријављивати 

на посебном формулару за учешће у Грађанској столици. 

Споразумне стране су сагласне да ће механизам Грађанске столице по седници 

Скупштине општине Бечеј моћи користити највише до 3 грађана и удружења грађана 

како се не би реметио рад Скупштине. 

Споразумне стране су сагласне да ће Координациони тим кориснике Грађанске столице 

бирати консензусом а на основу дефинисаних критеријума: 

 Да су у пријавном формулару навели и детаљно образложили тему која је у 

некој од тачака на Дневном реду седнице Скупштине општине Бечеј; 
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 Да су претходно имали одговоран однос према учешћу у механизму Грађанске 

столице, долазили када су позвани или на време најавили изостанак; 

 Да се поштује принцип давања прилике грађанима и удружењима грађана која 

претходно нису учествовала на седницама; 

 Редослед пристиглих пријава. 

Члан 6. 

Споразумне стране се обавезују да ће се у погледу података, информација и 

документације који су предмет сарадње, примењивати прописи који уређују област 

заштите података о личности. 

Члан 7. 

Евентуалне спорове из овог Споразума споразумне стране решаваће консензусом. 

Члан 8. 

Овај споразум сматра се закљученим и ступа на снагу даном потписивања.  

Овај споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

Споразумне стране се обавезују да ће представнике Координационог тима из члана 4. 

овог споразума одредити у року од 15 дана од дана потписивања овог споразума. 

 

Општина Бечеј Бечејско удружење 
младих - БУМ 

Опште удружење 
предузетника 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

Драган Тошић 
председник општине 

Александар Ђекић 
председник удружења  

Горан Релић 
председник удружења 

 

 


