
ЛОКАЛНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ 2021-2024 
 

ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ 
 

 
ПРИОРИТЕТ 1. : СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА И СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ ДЕЦЕ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.1.: СМАЊИТИ СИРОМАШТВО И СОЦИЈАЛНУ ИСКЉУЧЕНОСТ ДЕЦЕ 

Специфични циљ 1.1.1.: Успостављен систем континуираног праћења деце која живе у сиромаштву и социјалној искључености од 2021.године 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

1.1.1.1.  Прикупљање података о 
деци која живе испод линије 
сиромаштва  (ажурирање базе 
података) 

2021-2024 
 

Постигнут 
континуитет у 
праћењу стања деце 
у општини Бечеј, 
укључујући  децу из 
различитих 
осетљивих група 

Број деце којa живе 
испод  линије апсолутног 
сиромаштва 

Извештаји 
установа 
 

ЦСР 
Локална 
самоуправа 
Дом здравља 
Васпитно 
образовне 
установе 
Удружења 
грађана 

ЦСР-средства која се 
финансирају из буџета 
ЛС; средства која се 
финансирају из 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална питања. 
ДЗ- средства већ 
предвиђена од стране 

локалног, покрајинског 
и републичког буџета. 
ЛС -средства 
предвиђена из буџета 
ЛС за одељење 
друштвене делатности 
ВОУ- средства већ 
предвиђена од стране 
локалног, покрајинског 
и републичког буџета. 
Удружења грађана- 
средства предвиђена 
из ЛС на основу 
Конкурса за  НВО облст 
социјалне заштите у 
износу од 750.000,00 
динара 1  

1.1.1.2. Сензибилизација локалне 
заједнице за проблеме деце које 

живе изпод линије сиромаштва за 
установе и грађане и грађанке 

Од 2021. 
године у 

континуитету 

 Разумевање и 
подршка 

релевантних 
установа и грађана и 

 Број одржаних 
активности по 

установама, 
Број обраћања грађана и 

Извештаји о 
организованим 

активностима, 
пријаве   

Локална 
самоуорава  

ЦСР  
Васпитно 

ЦСР-средства која се 
финансирају из буџета 

ЛС; средства која се 
финансирају из 

                                                 
1 Предложена активност се континуирано реализује на основу Годишњег плана рада установа и ЛС, те су средства за исту већ испланирана у постојеће финансијске 
извештаје (буџете) из наведених нивоа власти.  



општине Бечеј грађанки општине 
Бечеј 

грађанки установама образовне 
установе 
Месне заједнице 

Удружења 
грађана 
Дом здравља 

Министарства за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална питања. 

ДЗ- средства већ 
предвиђена од стране 
локалног, покрајинског 
и републичког буџета. 
ЛС И МЗ -средства 
предвиђена из буџета 
ЛС за одељење 
друштвене делатности 
и месне заједнице 
ВОУ- средства већ 

предвиђена од стране 
локалног, покрајинског 
и републичког буџета. 
Удружења грађана- 
средства предвиђена 
из ЛС на основу 
Конкурса за  НВО облст 
социјалне заштите и 
средства од других 
донатора. 

Специфични циљ 1.1.2.: Од 2021. године побољшано остваривање мера социјалне заштите усмерених на ублажавања последица сиромаштва деце  

Активности Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

1.1.2.1.Реализовање мера социјалне 
заштите 
 Стручни састанци установа с 
циљем идентификације 

егситенцијално угрожених 
породица и пружања системске 
подршке  у складу са актуелним 
потребама деце и осталих чланова 
породице 

Од 2021. 
године три 

пута годишње 
састанци 

установа 
(март, јун и 
септембар) 

Идентификовање 
социјално угрожених 
породица и 
успешност 

реализације 
остварених права  
 
Ублажене последице 
сиромаштва 
најугроженије деце 
 
Координисан 
одговор установа на 
сиромаштво деце 

 
 

Број деце која живе у 
породицама које су 
примаоци новчане 
социјалне помоћи; 

 
Број деце која примају 
посебне видове 
социјалне заштите из 
буџета јединица локалне 
самоуправе; 
 
Број сиромашне деце која 
примају дечји додатак; 
 

Број деце у општој 
популацији која примају 
дечји додатак; 
 
Број и врста информација 

Извештаји ЦСР 
Извештаји 
Локалне 
Самоуправе 

 
Извештаји 
васпитно 
образовних 
установа 
 
Извештај Дома 
здравља 
 
Извештаји 

удружења 
грађана 

ЦСР 
Локална 
самоуправа 
Васпитно 

образовне 
установе 
Дом здравља 
Удружења 
грађана 

Ова активност ће се 
реализовати од 2022. 
Године. 



која се прати 
анализирањем 
 

Број састанака установа 

Специфични циљ 1.1.3. : Унапређене  мере образовне политике усмерене на побољшање услова за развој и образовање сиромашне и социјално 
искључене деце 

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

1.1.3.1. Анализирање потреба 
сиромашне  деце на нивоу 
предшколске установе и школе и 

доступних механизама подршке 
сиромашној деци на нивоу локалне 
самоуправе  

Од 2021. 
године у 

континуитету 

Израђена анализа у 
циљу боље 
координације 

механизама подршке  

Број и врста доступних 
механизама подршке 
 

Број установа које 
располажу механизмима 
подршке 
 
Број корисника 
механизама подршке 

Извештај о 
анализи 
установа које 

располажу 
механизмима 
подршке са 
одговарајућим 
препорукама 
 
 

Школе 
Вртић 
Школска управа 

Локална 
самоуправа 

Средства су 
обезбеђена од стране  
локалног, покрајинског 

и републичког буџета, 
као и донаторских 
организација и 
привредног сектора2 
 

1.1.3.2. Наставак програма 
олакшавања бесплатног приступа 
предшколским установама  

Од 2021. 
године у 

континуитету 

Олакшан бесплатни 
приступ 
предшколским 
установама као 
компензација 
неповољних 
породичних услова 
за развој 
 

Број деце из осетљивих 
група која су укључена у 
предшколске програме 
(рашчлањено по 
старосним групама, по 
етничкој припрадности, 
полу, деца са сметњама у 
развоју) 

Извештај 
Предшколске 
Установе 

ЛС,Предшколска 
установа 

Средства су 
обезбеђена из буџета: 
 ЛС3 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална питања 
(880.000,00 динара)4   
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја(10.000.000,00)5 

1.1.3.3.Обезбеђивање бесплатних 

материјала за ППП, уџбеника, 

Од 2021. 

године у 

Обезбеђен приступ 

сиромашне деце 

Број деце који је добио 

бесплатне материјале за 

Извештаји 

васпитно 

Васпитно 

образовне 

Средства обезбеђена 

из: Министарство 

                                                 
2 Ова активност се континуирано спроводи у ВОУ у виду обезбеђивања разних видова подршке попут: обезбеђивање бесплатних уџбеника, превоза, 
оброка(ужина),школског прибора, учила,... за децу која су слабијег економског статуса.  
Формирањем базе података која би пратила активности ЛПА за децу би мапирала децу слабијег економског статуса, што би у већој мери довело до реализације ове 
активности. Препорука је да се у наредном периоду спроведе истраживање на подручју општине Бечеј које би за циљ имало анализирање потреба сиромашне деце, јер 
би се тада створила реалнија слика о потребним механизмима подршке.  
3Програмска активност се континурано спроводи на основу Одлуке ЛС и то: Деца која су корисници дечијег додатка ЛС финансира 50% од укупне цене, а за децу 3 и 4 
реда по рођењу финансира 100%. 
 
4 Извор финансирања обезбеђује средства за децу која су корисници новчане социјалне помоћи и децу са сметњама у развоју. 
5 Извор финансирања суфинансира средства за децу која похађају обавезни припремно предшколски програм.  



радних листова и инструктивних 
материјала, школског прибора и ИТ 
опреме (рачунар, паметни телефон, 

Интернет, таблет...) 
 
 

континуитету основним 
образовним 
ресурсима 

 
Смањен неповољан 
утицај породичних и 
других 
социокултурних 
чинилаца на 
образовање 
сиромашне деце 

ППП 
 
Број ученика/ца који су 

добили бесплатне 
уџбеничке комплете 
 
Број ученика/ца који је 
добио бесплатно школске 
материјале 
 
Број деце која су 
користили ИТ опрему у 
оквиру васпитно 

образовне установе 

образовних 
установа 
 

установе просвете, науке и 
технолошког развоја6  
Пројекти одобрени од 

стране међународних 
организација.   

1.1.3.4. Обезбеђивање 
бесплатних/регресираних школских 
оброка сиромашној деци 

Од 2021. 
године у 

континуитету 

Смањен неповољан 
утицај породичних и 
других 
социокултурних 
чинилаца на 
образовање 
сиромашне деце 

Број деце и ученика/ца 
који прима 
бесплатни/регресирани 
топли оброк у школи 
 
Број деце и ученика/ца 
који имају потребе да 
примају 
бесплатни/регресирани 
топли оброк у школи 

Извештаји 
васпитно 
образовних 
установа 
 
 

Школе 
Вртић 
Партнери: 
ЦСР 
ЛС 

ЛС7, привредна 
друштва и други 
донатори 

1.1.3.5.Организовање курсева за 
децу из  разних области кућне 
радиности  и организовање 
продајних изложби дечјих радова и 
хуманитарних активности на свим 
јавним манифестацијама у граду. 
 

Од 2021. 
године у 

континуитету 

Обезбеђен приступ 
сиромашне деце 
додатним 
образовним 
ресурсима. 
 
Развој вештина 
неопходних за 
осамостаљивање код 
сиромашне деце 
 
Јачање личних 
капацитета у сврху 
интеграције у ширу 

Број ученика/ца који 
бесплатно похађају 
ваншколске активности и 
курсеве из разних 
области кућне радиности   
 
Број организованих 
продајних изложби 
дечјих радова 
 
Број организованих 
хуманитарних активности 

Извештаји 
васпитно 
образовних 
установа 
 
 

ЛС, основне и 
средње школе 
 
Друштво 
пријатеља деце  
 
Друштво за 
помоћ МНРО 
 
 
Вртић 
 
Удружења 
грађана 

ВОУ- средства већ 
предвиђена од стране 
локалног, покрајинског 
и републичког буџета. 
Удружења грађана- 
средства предвиђена 
из ЛС на основу 
Конкурса за  НВО облст 
социјалне заштите у 
износу од 750.000,00 
динара. 
Средства од других 
донатора са којима 
сарађују удружења 

                                                 
6 Из овог извора финасирања обезбеђујуе се бесплатни уџбеници за ученике основних школа који су са сметњама у развоју и деца која су корисници новчане социјалне 
помоћи. С обзиром на то да материјали за ППП нису бесплатни, препорука је да се у наредном периоду планирају додатна средства из буџета ЛС и виших нивоа власти, 
као и од других донатора(пројеката). 
7 Активност 1.1.3.4. се континуирано спроводи у нашој Општини. Средства се обезбеђују из буџета локалне самоуправе и то у склопу буџета ПУ „Лабуд Пејовић“ и буџета 
Центра за социјални рад Бечеј (наменска средства за једнократне помоћи). У разговору са директорима појединих ОШ утврђено је да добављачи од којих се набављају 
оброци донирају одређени број оброка. Препорука је да се у наредном периоду у већој мери мотивишу донатори и привредна друштва у учествовању суфинансирања 
ове активности.    



локалну заједницу 
 
Смањење 

предрасуда и стигми 
према сиромашној 
деци 

 грађана 
 

1.1.3.6.Институционализовање 
механизама и мера за подршку 
образовању и васпитању 
сиромашне деце и ученика/ца 
основних и средњих школа. 
 
 

2021.-2024. Смањено осипање из 
образовног система, 
деце и младих из 
осетљивих група 
(сиромашни, са села, 
ромска деца - 
посебно 
девојчице/девојке, 
са сметњама у 
развоју) 
Успостављени 
системски 
предуслови за   
достизање што 
вишег нивоа 
образовања за децу 
и младе из 
осетљивих група 

Број деце која нису 
завршила основну школу 
 
Број деце која нису 
завршила средњу школу 
 
Број деце непохађача 
 
Број склопљених 
малолетничких бракова 
 
Број деце која су стекла 
пословну способност пре 
пунолетства 

Извештај вртића 
Извештај школа 
Извештај 
школске управе 
Извештај ЦСР 
Извештај ЛС 
Извештај НСЗ 

ШУ 
ЛС 
Ромски 
координатор 

Средства већ 
предвиђена од стране 
локалног, покрајинског 
и републичког буџета.8 
 

1.1.3.7. Реализација мера за 
повећање обухвата деце за 
укључивање у образовно васпитни 
процес  из сиромашних породица, 
породица са нижим образовним 
статусом, руралних средина, Рома, 
деце са сметњама у 
развоју(афирмативна акција, 
стипендирање, додатна помоћ у 
учењу, социјално-педагошка 
подршка, организација или 
трошкови превоза детета,  лични 
пратилац детета ). 
 

2021.-2024. Инклузија деце из 
осетљивих група и 
повећан укупан 
обухват осетљивих 
група образовањем. 
 
Повећан обухват 
деце и младих из 
ромских породица, 
сиромашних 
породица, породица 
са нижим 
образовним 
статусом, породица 
из  руралних 
средина, деце са 
сметњама у развоју. 

Проценат деце и младих 
који завршавају 
различите основне и 
средње школе 
 
Број додељених 
стипендија; 
 
Број ангажованих личних 
пратилаца: 
 
Број поднетих захтева за 
ЛП: 
 
Броје деце која користе 
услуге Дневног боравка 
(по установама): 
 

Број деце чије су 
породице оствариле 

Локална 
самоуправа 
Ромски 
координатор 
ЦСР 
Школе 

ЛС  
Школе 
 

Средства су 
обезбеђена од стране  
локалног, покрајинског 
и републичког 
буџета(ресорна 
министарства и 
наменски трансфери за 
побољшање квалитета 
услуга 
социјалне)међународне 
донаторе (удружења), 
приватан сектор  

                                                 
8 Установе на основу својих годишњих извештаја у великој мери прате и извештавају о обухвату деце у ВОУ.Формирањем базе података за праћење индикатора ЛПА за 
децу допринеће међусекторској обради података и реалнијим увидом у проблеме са којима се сусреће наша општина.  



право на једнократну 
новчану помоћ: 
 

Број деце којима се 
регресирају трошкови 
превоза: 
 
Број деце која користе 
услуге социјално 
педагошке подршке: 
 
Проценат корисника 
стипендија који 

настављају школовање 
после средњег 
образовања. 

Специфични циљ 1.1.4. : Побољшане мере здравствене заштите у циљу ублажавања последица сиромаштва 
 

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

1.1.4.1.  Оснаживање механизама у 
локалној заједници за 
препознавање здравствених 
приоритета сиромашних и других 
рањивих категорија деце и 
механизама финансирања програма 
који задовољавају те потребе 

2021-2024 Побољшана 
приступачност, 
доступност и 
коришћење 
здравствене службе 
сиромашне и 
посебно осетљиве 
групације деце у 
локалној заједници 

Број деце и адолесцената 
из посебно осетљивих 
групација која су 
обухваћена овим 
програмима 

Извештај 
локалне 
самоуправе 
Извештаји о 
спроведеним 
програмима 

ДЗ, 
Локална 
самоуправа 

Средства су делимично 
обезбеђена из 
локалног, републичког 
и покраијинског буџета 
у оквиру активности ДЗ 

1.1.4.2. Обезбеђивање суплемената 

у исхрани за децу из сиромашних 
породица кроз активности 
здравствене службе у локалној 
заједници 

2021-2024 Смањен број 

потхрањене деце у 
целој популацији 
овог узраста и у 
сиромашним 
породицама 

Број деце којима су 

обезбеђени суплементи у 
исхрани 
 

Годишњи 

извештаји ЦСР 
 

ЦСР 

ЛС 

ЛС9 

1.1.4.3. Едукација родитеља о 
основним хигијенским навикама 
(усвајање хигијенских навика, 
правилно коришћење прибора за 
личну хигијену, значај хигијенских 
навика-превентива здравља) 

2021-2024 Повећан број деце и 
родитеља са 
усвојеним 
хигијенским 
навикама 
 

Број едукованих 
родитеља 
 
Број одржаних едукација 
(групних и 
индивидуалних) 
 
Број подељених пакета 

Дом здравља 
Удружења 
грађана 
ЦСР 
 

ЛС Средства су делимично 
обезбеђена у оквиру 
буџета установа (ЦСР и 
Дом Здравља) и 
удружења грађана 

                                                 
9 Ова програмска активност се делимично реализује из буџета Центра за социјални рад Бечеј (наменска средства за једнократне помоћи). 



хигијене 

Специфични циљ 1.1.5: Стварање оптималних услова за рани развој деце 
 

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

1.1.5.1. Едукација материјално  
угрожених породица у циљу 
побољшања раног развоја деце као 
и побољшање квалитета исхране 
предшколске деце  
 

 

2021-2024 Период раног 
развоја је препознат 
као један од 
приоритета за 
улагање у циљу 
остваривања 

максималних 
развојних 
потенцијала сваког 
детета. 
Сагледане су 
постојеће мере које 
доприносе раном 
развоју и развојем 
недостајућих мера 
створен је континуум 
услуга које 
подржавају 
оптималан развој 
деце узраста 0-6 
година 
 

Додатне услуге и 
програми који треба да 
подрже рани развој 
детета 
 
 

 
 
 
 
 

Предлог мера и 
активности 
раног развоја 
 
 
 

 
 
 
 
 

ДЗ,  
ЦСР, 
ЛС 
 
 
 

 
 
 
 

Средства су делимично 
обезбеђена у склопу 
Саветовалишта ДЗ 

1.1.5.2. Обезбеђивање едукативног 
материјала (звучне сликовнице за 
тактилну перцепцију, интерактивне 

играчке,..) за сву децу Општине 
Бечеј 

2021-2024 Смањење ризика од 
недостатка 
стимулације у раном 

развоју 
Повећање 
оптималног развоја 
сензо-моторних 
функција 

Додатне услуге које 
треба да подрже рани 
психо-моторни развој 

детета узраста до годину 
дана 

Извештај о 
спроведеним  
услугама и 

програмима 

Дом здравља 
Вртић 
Удружења 

грађана 
Дневни боравци 
 

ЛС и други донтори10 
100.000,00 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Средства би била опредељена  Саветовалишту ДЗ. 



 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.2: ПОВЕЋАН ОБУХВАТ ДЕЦЕ КВАЛИТЕТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ  

ПРИОРИТЕТ 2. : КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.1.: ПОВЕЋАНО ИЗДВАЈАЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДО 2024. ГОДИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ОСТВАРЕЊЕ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ЗА СВУ ДЕЦУ 

Специфични  циљ 2.1.1.: Успостављање модерног система финансирања у циљу повећања ефикасности образовања до 2024. године 

 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања) 

на годишњем 
нивоу 

2.1.1.1. 

Континуирано 

повећавање 

издвајања за 

образовање из буџета 

општине 

Од 2021. 

континуирано 

Повећан буџет 

општине за 

образовање 

Извештај о 

реализацији 

буџета општине за 

ПУ, ОШ и СШ 

 

Број 

кофинансираних 

пројеката у 

образовању од 

стране јединице 

локалне 

самоуправе 

Извештаји СО 

Бечеј и ОВУ 

Општинска 

Управа Бечеј  

ЈЛС 

 

2.1.1.2. Инвестирање 
у инфраструктурне 
пројекте и опремање 
ОВУ (изградња, 
доградња и 
адаптација терена, 
фискултурних сала, 
игралишта и других 
просторија за рад, 
кухиње, медијатеке, 
санитарни чворови, 
кровни простор...) 
 
 

Од 2021. 

Континуирано 

Побољшани 
услови боравка 
и рада у  

Укупно издвајање 
за 
инфраструктурне 
пројекте 

 

Укупно издвајање 
за опремање ОВУ 

 
Број ОВУ које су 
опремљене или у 
којима су изведени 
инфраструктурни 
радови 

Годишњи 
извештаји 
општине,  
ЛПА и ОВУ 

ОУ Бечеј 
ЈЛС 
ОВУ  
Донатори 
Црвени крст 

IPA пројекти 

 
 
 
 
Средства су 
обезбеђена из 
невладиног сектора и 
донатора 

 



Специфични циљ 2.2.1: До 2024. године осигурати да 70% деце узраста од 3 године до поласка у припремно предшколски програм буде 

обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, укључујући децу из ризичних група 

 
Активности 

Период 
реализације 

   (од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

 

 
Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања
) на 

годишњем 
нивоу 

2.2.1.1.Повећавање 

капацитета 
предшколске установе 
(просторних услова и 
других ресурса за 
несметано одвијање 
васпитно- образовног 
рада) 

2021-2024. Повећан број деце 

узраста од 3 године 
укључене у 
предшколско 
васпитање и 
образовање у 
односу на актуелни 
број 

Број и струкутра 

обухваћене деце 

Годишњи 

извештаји ПУ 

ЈЛС 

 ПУ 
НВО 

 

 
Средства су 
обезбеђена из 
буџета ЈЛС 

2.2.1.2.Подизање 
свести родитеља о 
важности раног 

укључивања деце у 
предшколску установу 

2021-2024 Повећан број деце 
узраста од 3 године 
укључене у 

предшколско 
васпитање и 
образовање у 
односу на актуелни 
број 

Број и струкутра 
обухваћене деце 

Годишњи 
извештаји ПУ 

ЈЛС 
 ПУ 
НВО 

 
 
Средства су 

обезбеђена из 
буџета ЈЛС 

2.2.1.3. Организовање 
едукација, трибина, 
радионица за 
родитеље за 
побољшање вештина 
потребних за 
оптимални развој 
детета 

2021-2024. Унапређена знања 
и вештина 
родитеља 
потребних за 
оптимални развој 
детета 

Број и врста 
активности за 
подршку 
родитељима 
 
Број родитеља који 

су прошли неку од 

активности 

Извештаји о 
реализацији 
активности 

ЈЛС 
ПУ 
Невладине 
организације 
Стручна 
друштва 

 
 
 
Средства су 
обезбеђена из 
невладиног 
сектора 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.3: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СВУ ДЕЦУ И ПОТПУН ОБУХВАТ ДЕЦЕ У ОКВИРУ ОВОГ ПОДСИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА  

Специфични циљ 2.3.1: Повећан обухват и стопа завршавања основног образовања деце из осетљивих група до 2024.године 

Активности Период 
реализације  

(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања
) на 



годишњем 
нивоу 

2.3.1.2. Смањење 
стопе осипања 
ученика у току 
основног образовања 
(подршка у 
обезбеђивању 
материјала за учење и 
др.) 

2021-2024. Јавно доступни 
извештаји о 
напуштању основне 
школе; 
Утврђени фактори 
осипања ученика; 
Смањени број деце 
који не завршавају 
основну школу 

Број деце која 
напусти школу Број 
обављених 
разговора са 
дететом и 
родитељима који 
одлуче да напусте 
школу 

Ивештаји ОВУ ОВУ 
ЛС 
МПНТР 
МЗБСП 
НВО 

 
 
 
Средства су 
обезбеђена из 
невладиног сектора 
 

2.3.1.3. Спровођење 

међусекторског 
механизма за процену 
потреба деце и 
подршку у образовном 
систему у складу са 
инклузивном праксом 

2021-2024. Сва деца укључена 

у образовни систем 
и обезебеђени 
одговарајући 
механизми подршке 

Број/структура деце 

која су 
процењивана/добил
а неку врсту 
образовне подршке 

Извештаји 

општинске ИРК 
ЈЛС 

НВО 
 Локални 
инклузивни 
тим Локални 
ромски 
координатор 

Средства су 

обезбеђена из 
невладиног 
сектора и 
буџета ЈЛС 

2.3.1.4. Организовање 

едукација за децу и 

родитеље првенствено 

из маргинализованих 

породица о важности 

школовања 

2021-2024. Превенција 

напуштања школе 

Број едукација на 

нивоу општине  

Број деце и 

родитеља који су 

прошли едукацију 

Извештаји ОУ Бечеј  

Локални 

ромски 

координатор 

ОВУ 

 Савет за 

права детета 

 

 

 

/ 

2.3.1.5. Унапређење 
инклузивног приступа- 
уписивање све деце у 
школу и 
обезбеђивање 

континуиране 
образовне подршке 
деци којој је 
потребна– стручњаци, 
асистенти, тимови, 
индивидуални 
образовни планови, 
асистивне 
технологије, допунска 
настава, продужени 
боравак, стипендије, 
менторство итд. 

2021-2024. Сва деца уписана у 
школу и пружена 
им је образовна 
подршка у складу 
са индивидуалним 

потребама у циљу 
смањења осипања 
из образовног 
систама и 
побољшање 
квалитета 
образовања 

Број ангажованих 
стручњака (по 
школама, 
профилима); 
Број/проценат деце 

обухваћене оваквим 
видовима наставе; 
Стопа уписа деце у 
први разред ОШ у 
односу на укупан 
број деце старости 7 
година (рашчлањено 
по полу, село/град, 
етничкој 
припадности, деца 
са сметњама у 
развоју); 
Проценат деце која 

прелазе у 5. разред 

Извештаји 
општинске ИРК 
Годишњи 
извештаји 
школа, 

Локалног тима 
за инклузију 

ЈЛС 
ИРК 
ЦСР 
Струковна и 
стручна 

друштва Тим 
за инклуизију 
на локалном 
нивоу 
ОВУ 

ШУ 

НВО, 

Савети 
родитеља 
Донатори, 
Савет за права 
детета 

Средства су 
обезбеђена из 
буџета ЈЛС и 
пројекти 
невладиних 

организација 



(рашчлањено по 
полу, село/град, 
етничкој 

припадности, деца 
са сметњама у 
развоју); Проценат 
деце која завршавају 
основну школу 
(рашчлањено по 
полу, село/град, 

етничкој 

припадности, деца 

са сметњама у 

развоју) 

2.3.1.6.Повећање 
компетенције за 
примену инклузивног 
приступа образовању 
и обука запослених 

2021-2024. Број запослених у 
образовању који су 
похађали обуке 

Број обука за 
различите циљне 
групе за примену 
инклузије 
(наставници, 
родитељи, локална 
самоуправа) 
Број деце за коју су 
израђени 

Индивидуални 

образовни планови 

Извештаји 
општинске ИРК 
Годишњи 
извештаји 
школа, 
Локалног тима 
за инклузију и 

ОВУ 
МПНТР 
ЛС 
ЛПА 

 
 
 
/ 

2.3.1.7.Успостављање 
Тима за инклузију на 
локалном нивоу и 
континуирана сарадња 
са ИРК 

2021-2024. Успостављен Тим 
за инклузију на 
локалном нивоу 
 
Сарадња са ИРК 
настављена 

Број састанака и 
активности Тима за 
инклузију на 
локалном нивоу и 
ИРК 
 
Број састанака и 
решења ИРК 

Извештаји 
Локалног тима 
за инклузију 
 
Извештаји ИРК, 
Годишњи 
извештаји школа 

ЛС 
ОВУ 
НВО    

 
 
Средства су 
обезбеђена из 
буџета ЈЛС 

2.3.1.8. Уклањање 

физичких баријера, 

адаптирање простора 

и опремање 

асистивним 

технологијама 

2021-2024. Адаптирани 

простори за 

приступ за особе са 

инвалидитетом и 

опремљени 

асистивним 

технологијама 

Број ОВУ које 

поседују модерне 

асистивне 

технологије, врста 

опреме, број деце 

корисника 

Извештаји ИРК 

Годишњи 

извештаји 

школа и ПУ, 

Локалног тима 

за инклузију 

ЛС 

ОВУ 

МПНТР 

ЛПА 

 

2.3.1.9. Препознавање 
даровите деце и 
креирање механизама 
подстицања и 
напредовања 

2021-2024. Примењене 
различите 
активности 
подршке даровитој 
деци која су 

Број препознате 
даровите деце и тип 
пружене образовно- 
васпитне подршке 
Број ученика који су 

Годишњи 
извештаји 
школа 

ОВУ 

МПНТР 

 

Средства су 

обезбеђена из 

буџета ЈЛС 



подстакнута за 
даље напредовање 
у образовном 

систему  
 

добили неки вид 
материјалне 
подршке 

Број награда на 
националним и 
међународним 
такмичењима 
повећан је у односу 
на претходни 
период 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.4: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА ЗА СВУ ДЕЦУ 

Специфични циљ 2.4.1: Унапређене компетенција запослених у образовању у циљу унапређивања остваривања образовне и васпитне функције 

установа  

 

 

 
Активности 

Период 
Реализације 

 (од-до) 

Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања
) на 

годишњем 
нивоу 

2.4.1.1.Организовање 
стручних семинара за 
васпитаче, наставнике 
и стручне сараднике 
(акредитованих 
едукација и едукација 
на нивоу установа), 
нарочито у области 
примене ИКТ и учења 

на даљину 

Од 2021. 

континуиран
о 

Повећана 
компетенција 
наставног кадра из 
разних области 
рада 

Број реализованих 
стручних семинара 
Број учесника/ца на 
семинарима 
стручног едуковања 
васпитача, 
наставника, 
стручних сарадника 
 

Број одржаних 
огледних активности 
и часова на основу 

семинара 

Извештаји ВОУ ОУ Бечеја  
ОВУ 

НВО 

МПНТР 

 
 
 

Средства су 

обезбеђена из 

републичког 

буџета  



2.4.1.2.Повећање 
флексибилних форми 
рада са ученицима. 

Дефинисање и 
реализација 
активности за 
повећање мотивације 
ученика за учење за 
маргинализоване 
групе ученика 
 
 

Од 2021. у 

континуитету 

Реализоване 
активности које 
доприносе већој 

мотивацији деце, 
бољим образовним 
постугнућима и 
повећању 
задовољства деце 
школом 

Број школа са 
продуженим 
боравком деце 

 
Број ученика који 
похађају продужени 
боравак 
 
Број програма 
усклађених са 
локалним потребама 
(блок настава, 
школски календар, 

додатна и 

допунска настава 

итд) и у складу са 

Националном 

стратегијом за 

образовање 

Извештаји ОВУ 

 
Школе 

НВО 
Стручна 
удружења 
Савети 
родитеља 
Ђачки 
парламенти 
ЛЗ 

 
 
 

 
 
Средства су 
обезбеђена из 
буџета ЈЛС 

2.4.1.3. Обучавање 
стручних кадрова и 
других лица 
ангажованих за рад са 
децом са сметњама у 
развоју, у свим јавним 
службама и 
организацијама из 
других сектора које 
пружају услуге, за рад 
са децом са сметњама 
у развоју 
 

2021-2024. Повећан број 
обучених стручних 
кадрова и других 
лица ангажованих 
за рад са децом са 
сметњама у 
развоју, у свим 
јавним службама и 
организацијама из 
других сектора које 
пружају услуге за 
рад са децом са 
сметњама у развоју 
 
Унапређен рад 
обучених кадрова 
са децом са 
сметњама у развоју 

Број обучених 
стручних кадрова и 
других лица 
ангажованих за рад 
са децом са 
сметњама у развоју, 
у свим јавним 
службама и 
организацијама из 
других сектора 

 

Извештаји о 
реализованим 
активностима, 

 

Евалуациони 

извештаји 

ОВУ 
ЦСР 
НВО 
ОУ 
Дом здравља 
Саветовалишт
е 
МРЗБСП 
МЗ 
МПНТ 
Савет за права 
детета 

 
 
 
 
 
 
 
 
Средства су 
обезбеђена из 
невладиног сектора и 
буџета ЈЛС 
 

2.4.1.4. Едукација 
васпитача, 
наставника, 

здравствених радника, 
родитеља за рад на 
раној превенцији 
злоупотреба 
психоактивних 

Од 2021. 

континуиран
о 

Васпитачи, 
наставници, 
здравствени 

радници и 
родитељи су 
оснажени да 
превентивно делују 
и допринесу 

Број обучених 
васпитача, 
наставника, 

здравствених 
радника  

Извештаји ПУ, 
ОШ и ДД 

ДД 
ПУ 
ОШ 

Савет за права 
детета 
Црвени крст 

 
 
 

 
Средства су 
обезбеђена из 
пројеката 
невладиних 



супстанци, свих 
облика насиља 

превенцији и 
смањењу 
злоупотребе 

психоактивних 
аупстанци и свих 
облика насиља 

организација 

2.4.1.5.Континуирано 
праћење постигнућа 
ученика на основу 
резултата 
иницијалних, 
националних и 

међународних (ПИСА, 
ТИМС и ПРЛС) 
тестирања и резултата 
на завршним испитима  

Од 

2021.године 

Анализа 
остварених 
резултата и 
планирање 
активности за 
подстицање 

предметних 
компетенција, 
развоја 
функционалног 
знања и 
међупредметних 
компетенција 
ученика 

Креиран извештај са 
резултатима анализе 
и проценом 
напретка у односу 
на претходни 
период и 

конкретизација 
активности подршке 

Извештаји 
школа и 
институција 

Школа и 
нституција 
МПНТР 
 

 
 
Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 
 

2.4.1.6. Успостављањ
е мреже сарадње 

између ОВУ кроз 
развијање механизама 
подршке у транзицији 
деце из једног 
образовног нивоа у 
други 

221-2024. Успостављена 
мрежа сарадње 

међу ВОУ 

Потписани 
меморандуми о 

сарадњи са 
прецизираним 
одговорностима, 
активностима и 
координаторима на 
нивоу установа 
Број реализованих 
планова транзиције 

Извештаји ОВУ 
Број потписаних 

меморандума о 
сарадњи 
 

ОВУ 
Стручни 

сарадници 
родитељи 

 
 

Средства су 
обезбеђена из 
невладиног сектора и 
буџета ЈЛС 
 

Специфични циљ 2.4.2: Побољшан квалитет образовања и унапређени ресурси у сеоским срединама 

 

Активности Период 
реализације  

(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања
) на 

годишњем 
нивоу 



2.4.2.1. 
Унапређивање 
инфраструктуре, ИКТ 

опреме и савремених 
дидактичких 
средстава у сеоским 
школама 

Од 2021. у 

континуитету 

Боља опремљеност 
сеоских школа  

Број доступних 
дидактичких 
средстава у 

основним школама 
на сеоском подручју 
(савремена А-В 
средства, 
едукативни 
материјали) 
 
Број компјутера у 

односу на број 

ученика 

Извештаји ЈЛС 
и школа 

ЈЛС 

школе 

 
Средства су 
обезбеђена из 
републичког, 
покрајинског и 
буџета  ЈЛС 

2.4.2.2. Реализација 

развојних пројеката у 

сеоским срединама 

Од 2021. у 

континуитету 

Реализовани 

развојни 

пројекти у сеоским 

срединама 

Број сеоских школа 

у 

којима се реализују 

развојни пројекти 

Евалуациони 

извештаји 

пројеката 

ЈЛС 
ОВУ 
 

 
 
Средства су 
обезбеђена из 
невладиног сектора и 
буџета ЈЛС 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.5: ПРОМОЦИЈА ДЕФРИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА И ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА У СИСТЕМУ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

Специфични циљ 2.5.1: Повећан обухват деце и стопа завршавања средњег образовања и васпитања 

Активности Период 
реализације 

(од-до) 

Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања
) на 

годишњем 

нивоу 

2.5.1.1. Информисање 
деце завршних 
разреда ОШ, њихових 
родитеља и јавности о 
понуди одређених 
образовних профила 
која се сматрају 
дефицитарним 
занимањима 
Организовање сајма 
образовања 

Од 2021. у 

континуитету 

Повећан обухват 
деце која су стекла 
диплому за 
дефицитарно 
занимање 

Број и врста 
реализованих 
активности 
Повећана стопа 
уписа у средњу 
школу у општини 
Бечеј 

Извештаји 
школа 
Број ТВ и 
радио емисија 
Број креираних 
едукативних 
материјала 

ОВУ 
ЛС 
Национална 
служба за 
запошљавање 
Локални 
медији 

 
 
 
 
Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 
 



2.5.1.2. Отварање 
нових образовних 
профила у складу са 

потребама  

Од 2021. у 

континуитету 

Повећан обухват 
деце средњим 
образовањем 

Број новоотворених 
образовних профила  

Извештаји ОУ 
 

ОВУ 
ОУ 
ШУ 

МПНТР 

 
 
/ 

 
2.5.1.3. Додела 
стипендија за ученике 
који се школују за 
дефицитарне области  

Од 2021. у 

континуитету 

Повећан обухват 
деце средњим 
образовањем 

Број додељених 
стипендија 

Извештаји ОУ ОУ Бечеј 
Привредна 
друштва и 
предузетници 

 
 
Средства су 
обезбеђена из 
републичког и 
буџета  ЈЛС 

2.5.1.4.Реализација 
активности каријерног 
вођења и саветовања 

2021-2024. Ученици су 
оснажени да 
донесу оптималну 
одлуку за избор 
будућег занимања 
у току средње 
школе  

Евиденција о 
укључености 
ученика у 
активности 
каријерног вођења и 
саветовања у 
школама 
Број и врта 
активности 
каријерног вођења и 
саветовања према 
школама 

Извештаји СШ СШ 
Педагошко-  
психолошка 
служба 
средњих 
школа и 
одељенске 
старешине 

 
 
 
Средства су 
обезбеђена из 
невладиног 
сектора 

2.5.1.5.Спречавање 
осипања ученика у 
средњим школама 
 

Од 

2021.године 

Смањено осипање 
Повећан број 
ученика који су 
завршили средњу 
школу из 
маргинализованих 
група 

Стопа завршавања 
средње школе је 
повећана 
Стопа завршавања 
средње школе 
ученика из 
осетљивих група је 
повећана 
Број примењених 
афирмативних мера 

уписа 

Извештаји 
школа 

Школе 
Општина Бечеј 
МПНТР 
ЦСР 
Национални 
савети 

 
 
Средства су 
обезбеђена из 
невладиног сектора  
 

2.5.1.6. Перманентно 
праћење и указивање 
на потребу 
оптимизације мреже 
средњих школа у 
складу са локалним 
потребама 

Од 

2021.године 

Оптимализована 
мрежа средњих 
школа 

Побољшана понуда 
образовних профила  
 

Документа 
МПНТР 

Школе 
Општина Бечеј 
МПНТР 
 

 
 
 
/ 

2.5.1.7.Истраживање 
ефеката дуалног 
образовања након 
завршетка школовања 
прве генерације 
ученика 

континуиран

о 

Број послодавац 
укључених у 
дуално образовање  

Број спроведених 
истраживања међу 
ученицима, 
родитељима и 
послодавцима 

Извештаји о 
спроведеним 
истраживањим
а 

ОВУ 
Општина Бечеј 
 

 
 
Средства су 
обезбеђена од 
Педагошког  
завода 
Војводине 



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.6: ИЗГРАДЊА ШКОЛЕ ПО МЕРИ ДЕТЕТА 

Специфични циљ 2.6.1 : Повећана партиципација деце/ученика у раду и животу школе и локалне заједнице 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања
) на 

годишњем 
нивоу 

2.6.1.1.Подржавање и 
промоција ученичких 

пројеката, акција и 
акција ученичких 
парламената 

Од 2021. 

континуиран

о 

Повећана 
партиципација 

ученика у животу 
школе 
Промовисани 
пројектни 
резултати и 
награђени 
најуспешнији 
пројекти и ученици 

Број пројеката који 
укључују ђачке 

парламенте 
Број ученичких 
пројеката 
Број укључених 
ученика кроз 
пројектне 
активности 

Број и врста 

ваншколских 

активности 

Број и врста 

промотивних 

активности 

Број и врста награда 

Извештаји 
школа и Савет 

за права детета 

Школе 
НВО 

Савет за права 
детета 
Канцеларија 
за младе 
имови деце 
Локални 
ромски коорд 
Ђачки 
парламент 
Међународне 

организације 
Привредна 
друштва и 
предузетници 
МОС 
МПНТР 
Медији 

 
 

Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 
 

2.6.1.2.Одржати 
континуитет 
организовања и 
учествовања у 
клултурним 
дешавањима у 
општини (музеј, 
позориште, 
библиотека, културна 
уметничка друштва) 

Од 2021. 

године 

континуирано 

Повећана 
партиципација 
ученика у 
културним 
дешавањима 

Број и врста 
одржаних културних 
дешавања Број 
учесника у 
културним 
дешавањима 

Извештаји 
музеја, 
позоришта, 
библиотеке, 
КУД-ова и ОВУ 
 

ОВУ 
Установе 
културе 
КУД 

ЈЛС 

Савет за права 
детета 
Канцеларије за 
младе 
Ђачки 
парламенти 

 
 
 
 
 
 
Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 
 

2.6.1.3. Подршка 
већем укључивање 
ученика у спортске 
активности 

Од 2021. 

године 
континуирано 

Повећана 
партиципација 
ученика у 
спортским 
активностима у 
општини 

Број и врста 
одржаних спортских 
активности  
Број учесника у 
спортским 
активностима- број 

Извештаји 
спортских 
клубова и ОВУ 
 

ОВУ 
спортски 
клубови 

ЈЛС 

Савет за права 

детета 

 
 
 
 
 
 



дечака и број 
девојчица 

Канцеларија 
за младе 
 Ђачки 

парламенти 
 Бизнис сектор 

Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 

 

Специфични циљ 2.6.2 : Унапређене мере за спречавање насиља, дискриминације и промоцију толеранције 

Активности Период 
реализације  

(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања
) на 

годишњем 
нивоу 

2.6.2.1. Организовање 
трибина, предавања, 
радионица, кампова за 
децу, родитеље и 
наставни кадар за 
ширење толеранције, 
интеркултуралности и 
ненасилног решавања 
сукоба  
Организовати у оквиру 
ЧОС-а и часова 
грађанског васпитања 
интерактивне 
дискусије или 
радионице на тему 
толеранције, 
интеркултуралности и 
ненасилно решавања 

сукоба 

Од 2021. 

континуиран
о 

Повећан ниво 
интеркултуралност
и у ОВУ 
 
Смањено насиље и 
дискриминација у 
ВОУ 

Број и врста 
реализованих 
активности за 
превенцију 
дискриминације и 
промоцију 
толеранције и 
интеркултуралности 

 
Број учесника који 
су укључени у 
активности за 
превенцију 
дискриминације и 
промоцију 
толеранције и 

интеркултуралности 

Извештаји о 
реализова ним 
активностима 

Савет за права 
детета 
Стручне 
службе у ОВУ 
ЦСР 
Тимови деце 
Канцеларија 
за младе 
Донатори 

НВО 

 

 
 
Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 
 

2.6.2.2. Организовање 
заједничких 
активности вртића и 
свих школа у општини 
(Дечја недеља, Дан 
толеранције, Дан 
планете...) 

Континуирано Повећање 
толеранције према 
различитости  

Број и врста 
реализованих 
активности 
 
Број учесника који су 
укључени у 

активности 

Извештаји ОВУ 
и Савета за 
права детета 

Савет за права 
детета 
ОВУ  
НВО 
ЦСР 
Коорпоративн
и сектор 

 
 
 
 
Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 
 

2.6.2.3. Успостављање 
сарадње са 
предшколским и 
школским установама 
у земљи и 

Континуирано Сарадња 
предшколских и 

школских установа 

у земљи и 

Број потписаних 
протокола о 
сарадњи на 
националном и 
међународном нивоу  

Извештаји 
школа, ПУ и 
Савет за права 
детета 

Савет за права 
детета 
НВО 
ОВУ 
 Тимови у 

 
 
Средства су 
обезбеђена из буџета 
ЈЛС 



иностранству- јачање 
система 
хоринзонталног учења 

иностранству Број и врста 
реализованих 
активности 

хоринзонталног 
учења 

школама 
Међународне 
организације 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 3.: БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.1. ОМОГУЋИТИ СВОЈ ДЕЦИ ЗДРАВ И БЕЗБЕДАН ПОЧЕТАК ЖИВОТА 

Специфични циљ 3.1.2. У периоду од 2021. до 2024. године, смањен ризик од морталитета одојчади 
 

 

Aктивности 

Период 

реализације 
(од-до) 

 

Очевани резултат 

 

Индикатор(и) 

Средство(а) 

верификације 

Одговорна 

институција 
Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

3.1.1.1 Промоција здравља и 

превентивни рад при 

саветовалишту у  Диспанзеру 

за жене 

2021-2024. Повећан ниво 

квалитета здравствене 

заштите трудница. 

Боље здравље 

трудница уз повећан 

број трудница које 

имају позитивне 

ставове у вези са 

здрављем, и обухват 

трудница прегледима 

у првом триместру 

трудноће већи од 95% 

Број и врста здравствено 

васпитних активности са 

трудницама 

Број/проценат трудница 

обухваћених првим прегледом у 

првом триместру трудноће 

Задовољство трудница 

Годишњи извештај ДЗ 

(картон труднице) 

 

ДЗ – диспанзер за 

жене 

 
Средства су 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског 
буџета– 
Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

3.1.2.1.Промоција дојења и 
правилне исхране током прве 
године живота 

2021.–2024. Повећан број одојчади 
која су на природној 
исхрани (дојење) и 
продужење овог 

периода. 

Стопе искључивог и 
континуираног дојења 
Проценат деце која су на 
природној исхрани минимум 6 

месеци 
Стопе морбидитета 
респираторних и 
гастроинтестиналних 
поремећаја код одојчади 

Годишњи извештај ДЗ 
Рутинска здравствена 
статистика 

ДД 
 

Средства су 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 

у склопу активности 
ДД – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 



здравство 

3.1.2.2.Спровођење 
вакцинације према усвојеном 
Правилнику о имунизацијама у 
овом узрасном добу 

2021.–2024.  Успостављен обухват 
обавезном 
имунизацијом од 
најмање 99% 
Смањење специфичне 
стопреинциденције 
болести које се могу 
превенирати 
вакцинама у циљу 

одржавања статуса 
„земље без 
полиомијелитиса“, 
елиминације морбила 
и контроле 
приоритетних циљних 
болести. 
 

Обухват вакцинацијом деце у 
првој години живота (проценат 
деце вакцинисане против ТБЦ; 
дифтерије; тетануса; великог 
кашља; полиомијелитиса; 
хепатитиса Б и обољења 
изазваних хемофилусом 
инфлуенце) 
Специфична стопа инциденције 

Извештаји Дечјег 
диспанзера о 
спроведеној 
имунизацији за 
одређену годину и о 
кретању заразних 
болести у Бечеју за 
одређену годину 
Рутинска здравствена 

статистика 

ДД 

Средства су 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДД – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.2. ПРОМОЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА МЕЂУ ДЕЦОМ (МАЛА ДЕЦА, ПРЕДШКОЛСКА И ШКОЛСКА ДЕЦА) И АДОЛЕСЦЕНТИМА 

Специфични циљ 3.2.1. У периоду од 2021. до 2024. године, смањен број гојазне или потхрањене деце и адолесцената 
 

 
Aктивности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

3.2.1.1.Праћење и процена 
нутритивног статуса деце и 
адолесцената, укључујући и 
увођење графикона раста уз 
развој здравствено-васпитних 
интервенција у породици и 
заједници  

2021. – 2024. Обезбеђени 
квалитетни подаци за 
процену и праћење 
нутритивног статуса 
деце. Уведен 
графикон раста и 
развијен 
информациони систем 
у овој области. 
Смањена 
регистрована  
потхрањеност и 
гојазност деце 
 

Развијен информациони систем 
у овој области 
Проценат деце до 5 година 
старости која су потхрањена 
(укључујуићи и ромску, 
сиромашну, децу у руралним 
срединама) 
Број саветовања са 
родитељима, васпитачима 
% деце школског узраста и 
адолесцената која су 
потхрањена   
% деце до 5 година старости 
која су гојазна  

% деце школског узраста са  
гојазношћу и предгојазношћу 
 % адолесцената са  гојазношћу 
и предгојазношћу 

Годишњи извештај ДЗ 
Рутинска статистика 
Периодична 
истраживања 

ДД 

Средства су 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДД – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 



3.2.1.2.Израда и даља примена 
смерница за правилну исхрану 
и физичку активност код деце 

и адолесцената 

2021. – 2024. 
(израда) 
 

Смањен број гојазне и 
физички неактивне 
деце и адолесцената. 

Израђене и усвојене смернице 
% деце предшколског и 
школског узраста са  гојазношћу 

и предгојазношћу 
% адолесцената са  гојазношћу 
и предгојазношћу 
% деце и адолесцената који се 
правилно хране и физички су 
активни 
% деце и адолесцената који 
раде физичко  

Годишњи извештаји 
ДЗ, ПУ и Школа 
Рутинска статистика 

Периодична 
истраживања 

ДЗ, 
 ПУ и Школе 
 

Средства су 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДД – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

Специфични циљ 3.2.2. У периоду од 2017. до 2020. године, смањена стопа малолетничких трудноћа, намерних прекида трудноћа и учесталост полно преносивих 
инфекција међу адолесцентима   

 
Aктивности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

3.2.2.1.Израда и спровођење 
Програма промоције и 
унапређења репродуктивног 
здравља адолесцената 

2021-2024 
(примена) 

Успостављена 
превенција ризичног 
сексуалног понашања 
код младих. 
 Смањен ризик и 

обољевања од полно 
преносивих болести 
 
 

Израђен и усвојен Програм 
Број и врста реализованих 
програмских активности 
Број и структура адолесцената 
обухваћених спровођењем 

програма 
Инциденција ППИ међу младима 
оба пола узраста 15 до 19 
година (сифилис, гонореја, 
генитална хламидијаза, 
Хепатитис Б и Ц, АИДС) 
Стопа адолесцентских трудноћа 
(девојке узраста од 15 до 19 
година) 
Стопа адолесцентских прекида 

трудноће (девојке узраста од 15 
до 19 година) 

Годишњи извештај ДЗ 
Периодична 
истраживања 

СО Бечеј 
ДЗ 
ОШ 
 
 

Средства су 
обезбеђена из 

републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

3.2.2.2.Едукација здравствених 
радника и здравствених 
сарадника за рад са 
адолесцентима у области 
репродуктивног здрављаса 
посебним освртом на младе 
различитих сексуалних 
оријентација 

2021. – 2024. Обезебеђен успешнији 
приступ и сарадња 
здравствених радника 
и здравствених 
сарадника са 
адолесценатима у 
области 
репродуктивног 
здравља . Унапређена 
превенција ризичног 
сексуалног понашања 
код адолесцената. 
 

Број едукованих здравствених 
радника 
Проценат  сексуално активних 
младих узраста 15 до 24 година 
који увек користе кондом при 
ризичном сексуалном односу 

Извештај о 
спроведеним 
едукацијама 
Периодична 
истраживања 

МЗ 
ДД и Диспанзер за 
жене 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 



3.2.2.3.Развој мреже 
вршњачких едукатора и 
спровођење едукација о 

темама везаним за 
репродуктивно здравље 
адолесцената 

2021. – 2024.  Формирана мрежа 
вршњачких едукатора 
у области 

репродуктивног 
здравља, уз 
обезбеђено 
упознавање 
адолесцената са 
најважнијим темама 
из области 
репродуктивног 
здравље на њима 
најприхватљивији 

начин  

Број едукованих активних 
вршњачких едукатора 
Број едукација које су одржали 

Број младих досегнутих овим 
едукацијама 

Извештај о 
спроведеним 
едукацијама 

 

МЗ 
ДЗ 
 

 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

3.2.2.4.Саветовање о 
контрацепцији и евентуално 
обезбеђивање 
контрацептивног средства за 
све адолесценте. 
Обезбеђивање бесплатних и 
лако доступних кондома 
адолесцентима 

2021. – 2024.  Адолесценти 
саветовање о 
контрацепцији и 
евентуално 
контацептивно 
средство могу добити 
у саветовалишту за 
младе, од  гинеколога 
или изабраног 
педијатра. Бесплатне 
кондоме у складу са 
могућностима 
обезбедити у 
саветовалишту за 
младе, у 
гинеколошким 
амбулантама, код 
изабраних педијатара. 

Обухват саветованих 
адолесцената  
Број подељених кондома 
Број подељених 
контрацептивних средстава 
 

Годишњи извештај ДЗ 
Периодична 
истраживања 

ДД 
 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

Специфични циљ 3.2.3. У периоду од 2021. до 2024. године, задржати тренд пада употребе ПАС међу децом и адолесцентима 
 

 
Aктивности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

3.2.3.1.Едукација деце, 
адолесцената, родитеља, 
старатеља о ефектима 
злоупотребе ПАС(цигарете, 
алкохол, дрога) 

2021-2024. Повећан ниво знања 
адолесцената о 
штетности ПАС. 
Смањена употреба 
алкохола и цигарета, 
дроге међу децом и 
адолесцентима. 

% деце и адолесцената, 
родитеља и старатеља који су 
едуковани 
Преваленца пушења међу децом 
и адолесцентима 
Преваленца употребе алкохола 
међу децом и адолесцентима 
Преваленца употребе дроге 
међу децом и адолесцентима 

Извештаји са 
едукација 
Годишњи извештај ДЗ 
Рутинска здравствена 
статистика 
Периодична 
истраживања 

Школе 
ДЗ 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 



% младих узраста 15-19 који 
никада нису пушили 
% младих узраста 15-19 година 

који пуше (повремено или 
стално) 
% младих узраста 15-19 година 
који не конзумирају алкохолна 
пића 
% младих узраста 15-19 година 
који су пробали психоактивне 
супстанце 

секретаријат за 
здравство 

3.2.3.2.Едукација здравствених 
радника, здравствених 
сарадника и просветних 
радника за рад на раној 
превенцији злоупотребе ПАС  

2021-2024. Повећане 
компетенције 
здравствених радника 
и сарадника, као и 
просветних радника за 
превенцију 
злоупотребе ПАС међу 
децом и 
адолесцентима. 

% здравствених радника који су 
едуковани 
% просветних радника који су 
прошли семинар „Здраво 
одрастање“ 
 

Извештаји са 
едукација 
Годишњи извештај 
ИЗЈЗС 
Рутинска здравствена 
статистика 
Извештаји о 
периодичним 
истраживањима 

СО Бечеј 
ПУ 
Школе 
ДЗ 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

3.2.3.3.Укључивање локалне 

заједнице у ефикасну борбу 
против дрога и континуирани 
рад на смањењу понуде и 
потражње дрога 

2021 – 2024. Повећано укључивање 

локалне заједнице у 
активности на 
промоцији здравља, 
као и смањење понуде 
дрога адолесцентима 

Број и врста активности у 

локалним заједницама 
Број различитих сектора 
укључених у акцију 
Преваленца злоупотребе 
психоактивних супстанци међу 
младима и адолесцентима 
(превентивни програми) 

Рутинска здравствена 

статистика 
Периодична 
истраживања 

МУП 

ДЗ 
 
 
 
 

Средства су 

делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

3.2.3.4.Организовање 
одвојених кампања о 
превенцији пушења и 
употребе ПАС међу децом и 
адолесцентима 

2021. -2024. 
 
 

Подигнут  ниво свести 
међу општом 
популацијом, са 
посебним акцентом на 
адолесцентима, о 
штетности 
злоупотребе ПАС. 
Смањен број младих 
који конзумирају ове 

супстанце 

Преваленца пушења међу децом 
и адолесцентима 
Преваленца употребе алкохола 
међу децом и адолесцентима 
Преваленца употребе дрога 
међу децом и адолесцентима 
% младих узраста 15-19 који 
никада нису пушили 
% младих узраста 15-19 година 

који пуше (повремено или 
стално) 
%младих узраста 15-19 година 
који не конзумирају алкохолна 
пића 

Годишњи извештај ДЗ 
Периодична 
истраживања 
Извештаји о 
спроведеним 
кампањама 

СО Бечеј 
ОШ 
ДЗ 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског и 
локалног буџета у 
склопу активности 
ДЗ – Министарство 

здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 



% младих узраста 15-19 година 
који су пробали психоактивне 
супстанце 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.3. ОРГАНИЗОВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ И ОКРУЖЕЊА КОЈЕ ПРЕПОЗНАЈЕ ПОТРЕБЕ  ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА 

Специфични циљ 3.3.1. У периодиу од  2021. до 2024. године, обезбеђен потпун обухват деце и адолесцената услугама здравствене заштите 
 

Aктивности Период 
реализације(од-

до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) Средство(а) 
верификације 

Одговорна 
институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

3.3.1.1. Примена Програма 
васпитања за здравље деце уз 
едукацију здравствених 
радника, васпитача и других 
лица која су укључена у бригу 
о здрављу деце 

2021. –2024. Уједначен рад на 
промоцији здравља 
деце у областима које 
су приоритетне за овај 
узраст: исхрана, 
физичка активност, 
вакцинација, 
превенција 
повређивања, 
здравље уста и зуба.  
Повећан обухват 

превентивним 
прегледима уз пораст 
нивоа знања деце и 
одраслих. 

Број и % обухваћене деце 
здравствено васпитним радом 
по специфичним 
темама/узрасту/подручју/статусу 
Број и % обухваћених 
родитеља/старатеља 
здравствено васпитним радом  
Број и % едукованих радника 
према профилу 

Годишњи извештај ДЗ 
Извештаји о 
спроведеним 
едукацијама 
 
 

СО Бечеј 
ДД и Стоматолошка 
служба за децу 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског и 
локалног буџета у 
склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

3.3.1.2. Спровођење 
вакцинације према усвојеном 
Правилнику о имунизацијама  
 
 

2021–2024. Успостављен обухват 
обавезном 
имунизацијом од 
најмање 99,6% (као у 
ранијем периоду) 
Смањење специфичне 
стопе инциденције 
болести које се могу 
превенирати 
вакцинама у циљу 
одржавања статуса 
„земље без 
полиомијелитиса“, 
елиминације морбила 
и контроле 
приоритетних циљних 

болести. 

Обухват вакцинацијом и 
ревакцинацијом деце и 
адолесцената према календару 
вакцинација у овом узрасном 
добу 
Специфична стопа инциденције 

Извештаји Дечјег 
диспанзера о 
спроведеној 
имунизацији и о 
кретању заразних 
болести у општини 
Бечеј за одређену 
годину 
Рутинска здравствена 
статистика 

ДЗ 
ДД 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 
републичког и 
покрајинског буџета 
у склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

3.3.1.3. Развијање партнерства 
за здравље деце на локалном 
нивоу 

2021–2024. Повећано укључивање 
локалне заједнице у 
активности промоције 
здравља за 

Број и врста активности 
Број различитих сектора 
укључених у акцију 

Извештаји о 
спроведеним 
програмима 

СО Бечеј Средства су 
обезбеђена из 
локалног буџета ЛС 
Општина Бечеј 



организовање и 
спровођење 
промотивних 

активности  

3.3.1.4. Стварање услова за 
пружање адекватне 
здравствене заштите за децу и 
адолесценте са инвалидитетом 
и хроничним болестима 

2021–2024. Повећане 
компетенције 
родитеља и 
просветних радника за 
пружање подршке 
деци са хроничним 
болестима 
Повећање 
доступности 
здравствене заштите и 
услуга овој групацији 
младих. Побољшање 
квалитета живота 
деце и адолесцената 
са инвалидитетом и 
хроничним болестима 

Број едукованих родитеља и 
просветних радника 
Број установа које имају 
приступне рампе 
Број здравствених, васпитних и 
културно-образовних објеката 
који имају приступне рампе 
унутар зграде  
Број установа које имају 
обучене раднике за рад са 
слабовидом и глувонемом децом 
и адолесцентима 

Извештаји  установа СО Бечеј 

Средства су 
обезбеђена из 
локалног буџета ЛС 
Општина Бечеј 

3.3.1.5. Едукација 
здравствених радника и 
здравствених сарадника који 

пружају здравствену заштиту 
адолесцентима за приступ 
наклоњен потребама младих 
 

2021–2024. Успостављено 
пружање здравствене 
заштите 

адолесцентима 
приступом који је 
прилагођен њиховим 
потребама и етичким 
смерницама.  

Број саветовалишта и број 
посета 
Задовољство младих 

здравственим услугама 
Број здравствених услуга које су 
прилагођене потребама младих 
и њихова распоређеност 

Годишњи извештај ДЗ 
Извештаји о 
периодичним 

истраживања 

МЗ 
РЗЗО 
ДЗ 

 
 

Средства су 
делимично 
обезбеђена из 

републичког и 
покрајинског и 
локалног буџета у 
склопу активности 
ДЗ – Министарство 
здравља и 
Покрајински 
секретаријат за 
здравство 

Специфични циљ 3.3.2. У периоду од 2021. до 2024. године, допринети смањењу повређивања и смртности деце и адолесцената од повреда 

 

 

Aктивности 

Период 

реализације 

(од-до) 

 

Очекивани резултат 

 

Индикатор(и) 

Средство 

(а) верификације 

Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

3.3.2.1. Мобилизација свих 

актера у локалној самоуправи 

за стварање безбедне средине 

за децу и адолесценте 

2021–2024. Развијена сарадња са 

органима локалне 

самоуправе на 

стварању безбедне 

средине за децу, 

укључујући и 

игралишта и паркове, 

чиме се доприноси 

Број изграђених/обновљених 

терена; игралишта; паркова 

Извештаји  Месних 

заједница 

Месне заједнице 

 

Средства су 

обезбеђена из 
локалног буџета ЛС 
Општина Бечеј 



подстицању и 

промовисању физичке 

активности за 

здравље деце и 

адолесцената 

Специфични циљ 3.3.3. У периоду од 2021. до 2024. године, унапређени услови животне средине за здрав развој и одрастање деце и 

адолесцената 

 

Aктивности 

Период 

реализације 

(од-до) 

 

Очекивани резултат 

 

Индикатор(и) 

Средство 

(а) верификације 

Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

3.3.3.2. Едукација деце, 

адолесцената и 

родитеља/старатеља о 

безбедном понашању у 

саобраћају, као и о могућим 

удесима у кући и превенцији 

2021–2024.  Смањена учесталост 

повреда деце и 

адолесцената у 

саобраћају, као и 

учесталости повреда 

деце и адолесцената у 

кући  

% деце, адолесцената 

повређених у саобраћају 

% деце, адолесцената, 

родитеља/старатеља који имају 

знање о безбедном понашању у 

саобраћају 

% деце, адолесцената 

повређених у кући 

% деце, адолесцената, 

родитеља/старатеља који имају 

знање како да превенирају 

повреде у кући 

Извештаји полиције 

 

МУП 

 

 

 
 
 

ПРИОРИТЕТ: 4.  УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА И ПРАВА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 4.1. УНАПРЕДИТИ ПОЛОЖАЈ И ПРАВА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И СТВОРИТИ МОФУЋНОСТИ ЗА ЊИХОВО РАВНОПРАВНО УЧЕШЋЕ У 
ДРУШТВУ  

Специфични циљ: 4.1.1. У периодиу од 2021-2024. год. повећан ниво сензитивности и информисаности друштва о деци са сметњама у развоју, њиховим потребама, 
могућностима и правима 

Активности Период 
реализације (од-

до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) Средство(а) 
верификације 

Одговорна институција Потребни ресурси 

(извори финансирања) 

на годишњем нивоу 

4.1.1.1.Настављање активности на 
сензибилисању и информисању 
грађана, укључујући и децу, о 
потребама, правима и 
могућностима деце са сметњама у 
развоју да учествују у животу 

заједнице 

2021-2024. Повећана 
сензитивисаност и 
информисаност грађана, 
укључујући и децу, о 
потребама, правима и 
могућностима деце са 

сметњама у развоју да 
учествују у животу 
заједнице 

Број и врста 
реализованих 
активности 
сензитивисања и 
информисања 
 

Број регистроване деце 
са сметњама у развоју  
(по узрасту, полу, врсти 
и тежини сметњи, типу 
насеља, примењеним 

Извештаји о релизованим 
активностима 
 

Центар за социјални рад, 
НВО, Општинска управа, 
Савет за права детета, 
 Дом здравља, 
Саветовалиште, ШОСО 
”Братство”, типичне 

основне школе 

Средства су већ 
предвиђена од стране 
локалног, покрајинског и 

републичког буџета. 
 



мерама социјалне 
заштите)  
 

Рехабилитацију деце са 
сметњама  у развоју  
 
Број деце са сметњама  
у развоју која су 
корисници права и 
услуга социјалне 
заштите (по правима и 
услугама из закона и 
других  прописа) 

 
Број деце са сметњама 
у развоју која су 
корисници права из 
оквира прописа о 
финансијској подршци 
породици са децом 
 
Број деце са сметњама 
у развоју обухваћене 
образовањем 
(инклузивним и 
специјалним) 

4.1.1.2. Обучавање стручних 
кадрова и других лица 
ангажованих за рад са децом са 
сметњама у развоју, у свим јавним 
службама и организацијама из 
других сектора које пружају услуге, 
за рад са децом са сметњама у 
развоју  
 

2021-2024. 

Повећан број обучених 
стручних кадрова и 
других лица ангажованих 
за рад са децом са 
сметњама у развоју, у 
свим јавним службама и 
организацијама из других 
сектора које пружају 
услуге за рад са децом са 
сметњама у развоју  
 
Унапређен рад обучених 
кадрова са децом са 
сметњама у развоју  

Број обучених стручних 
кадрова и других лица 
ангажованих за рад са 
децом са сметњама у 
развоју, у свим јавним 
службама и 
организацијама из 
других сектора 
 
Супервизијска оцена 
квалитета рада 
обучених стручних 
кадрова  

Извештаји о реализованим 
активностима, 
Евалуациони извештаји, 
Сертификати/уверења 

Центар за социјални рад, 
НВО, Општинска управа, 
Савет за права детета, 
Дом здравља, 
Саветовалиште, 
ШОСО ”Братство”, 
типичне основне школе 

Средства предвиђена 
буџетом  ЛС 

 

4.1.1.3. Наставак прилагођавања 

комуналне инфраструктуре и 

јавних установа у локалној 

заједници, ради доступности свих 

јавних сервиса деци са сметњама у 

развоју  

2021-2024. 

Боље прилагођена 

комунална 

инфраструктура и 

повећан број јавних 

установа у локалној 

заједници доступних 

деци са сметњама у 

Број јавних  установа у 

локалној заједници 

доступних деци са 

сметњама у развоју  

 

 

Извештаји и анализе  Центар за социјални 
рад, НВО, Општинска 
управа, Савет за права 

детета, Дом здравља, 

Саветовалиште, 
Удружења грађана и 
организација која се 

 



развоју  баве особама са 
сметњама у развоју, 
ШОСО ”Братство”, 
типичне основне 
школе 
 

 

Специфични циљ  4.1.2. : У периоду од 2021-2024.. године унапређен систем подршке примарним, сродничким и хранитељским породицама за бригу о деци са 
сметњама у развоју 

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна институција 

Потребни ресурси 

(извори финансирања) 

на годишњем нивоу 

4.1.2.1. Развијање програма 
подршке примарним, сродничким и 
хранитељским  породицама у 
инклузији деце са сметњама у 
развоју у све облике живота 
заједнице  
 

2021-2024. Развијени програми 
подршке породицама  који 
се примењују у инкулузији 
деце са сметњама у 
развоју. 
Успостављен тренд 
континуираног повећања 
броја породица и деце– 
корисника програма 

Број деце са сметњама 
у развоју у породичном 
окружењу  
 
Број програма подршке 
породицама који се 
старају о деци  са 
сметњама у развоју 
 

Програми подршке 
 
Извештаји о примени 
програма подршке 

Центар за социјални рад, 
НВО, Општинска управа 

Средства су већ 
предвиђена од стране 
локалног, покрајинског и 
републичког буџета. 

 

4.1.2.2. Пружање подршке 

примарним, сродничким и 

хранитељским породицама путем 

унапређења услуга у заједници, да 

се старају о детету  са сметњама у 

развоју 

 

2021-2024. Повећан број породица 

које се коришћењем 

унапређених услуга у 

заједници старају о 

детету  са сметњама у 

развоју 

Број деце са сметњама 

у развоју у породичном 

окружењу  

 

Број и врста програма 

подршке  породицама у 

инклузији деце са 

сметњама у развоју и 

укључивање у све 

облике живота 

заједнице (на локалном 

нивоу) 

 

Број породица са 

дететом са сметњама у 

развоју које су 

корисници програма 

подршке  

Извештаји о релизовању 

програма подршке  

Центар за социјални рад, 

НВО, Општинска управа 

 

4.1.2.3. Развијање услуга подршке 

у локалној заједници  породицама 

и деци које би пружале садашње 

2021-2024. Развијене ефикасне и 

ефективне услуге 

подршке у локалној 

Број и врста развијених 

услуга подршке у 

локалној заједници у 

Извештаји пружалаца 

услуга,  

Извештаји о евалуацији 

Центар за социјални 
рад, НВО, Општинска 
управа, Савет за права 

 



установе за смештај деце и 

подршке за повратак детета у 

примарну, сродничку или 

хранитељску породицу 

(деинституционализација и 

смањивање броја деце са сметњама 

у развоју у стационарним 

установама) 

 

заједници породицама 

које пружају садашње 

установе за смештај деце 

и подршке за повратак 

детета у примарну, 

сродничку или 

хранитељску породицу 

 

 

трансформисаним 

установама 

Број деце са сметњама 

у развоју на смештају у 

стационарним 

установамасоцијалне 

заштите 

Број деце са сметњама 

у развоју која су из 

резиденцијалног 

смештаја 

враћена/упућена  у 

породицу (примарну, 

сродничку или 

хранитељску) 

Број деце са сметњама 

у развоју која користе 

услуге подршке у 

локалној заједници 

(разврстан према полу, 

етничкој припадности, 

типу насеља у коме 

живи дете, као и према 

породичном и 

социјалном статусу 

детета) 

Број породица које 

користе услуге подршке 

у локалној заједници 

(према броју деце у 

породици, социјални 

статус, етничка 

припадност) 

пружених услуга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детета, 
ШОСО ”Братство” 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.5. Унапређење програма за 

промоцију, припрему и продршку 

хранитељима за специјализовано 

хранитељство 

 

2021-2024. Остварена ефикасна 

примена унапређених 

програма за промоцију, 

припрему и продршку 

хранитељима за 

специјализовано 

хранитељство 

Број деце са сметњама 

у развоју у породичном 

окружењу (на смештају 

у другој породици или 

сродничкој породици 

 

Број хранитеља који 

пружају услугу 

специјализованог 

хранитељства за децу 

са сметњама у развоју 

Програми за промоцију, 

припрему и продршку 

хранитељима за 

специјализовано 

хранитељство, 

Извештаји о реализацији 

програма промоције, 

припреме и подршке 

специјализованом 

хранитељству 

МЗ, МП , УНИЦЕФ, 

Регионални центрар за 

породични смештај 

 

 



Специфични циљ 4.1.3. : У периоду од  2021-2024.. год., унапредити здравствене услуге и услуге ре/хабилитације за децу са сметњама у развоју 

Aктивности 

Период 

реализације 

(од-до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна институција 

Потребни ресурси 

(извори финансирања) 
на годишњем нивоу 

4.1.3.1. Развијање програма и мера  

здравствене заштите и 

ре/хабилитације деце са сметњама 

у развоју 

2021-2024. Унапређена свеобухватна 

и квалитетна здравствена 

заштита и 

ре/хабилитација  деце са 

сметњама у развоју 

Број специјализованих 

програма 

ре/хабилитације деце са 

сметњама у развоју у 

локалним заједницама  

 

Број деце са сметњама 

у развоју предшколског 

узраста која су 

укључена у програме 

ре/хабилитације 

Извештаји о реализацији 

здравствене заштите и 

ре/хабилитације деце са 

сметњама у развоју,  

Извештаји о евалуацији 

здравствене заштите и 

рехабилитације деце са 

сметњама у развоју 

Центар за социјални 
рад, НВО, Општинска 
управа, Савет за права 

детета , Дом здравља, 
Саветовалиште, 
ШОСО ”Братство”  

4.1.3.2. Даља едукација радника у 

примарној здравственој заштити 

(педијатри, патронажне сестре, 

тимови развојних саветовалишта) 

за превенцију, рано откривање и 

ране интервенције у односу на  

децу са сметњама у развоју и 

њихове породице, као и за 

превенцију институционалицазије 

у породилиштима 

2021-2024. Повећан број едукованих  

радника у примарној 

здравственој заштити 

(педијатри, патронажне 

сестре, тимови развојних 

саветовалишта) за 

превенцију, рано 

откривање и ране 

интервенције у односу на  

децу са сметњама у 

развоју и њихове 

породице  

 

Повећано рано откривање 

и ране интервенције у 

односу на  децу са 

сметњама у развоју и 

њихове породице  

 

У свим  породилиштима 

функционишу тимови за 

подршку породици са 

новорођенчетом у 

ризику/са сметњама у 

развоју 

Број деце са сметњама 

у развоју предшколског 

узраста која су 

укључена у програме за 

превенцију,  рано 

откривање и  

рехабилитацију 

 

Број  деце која се 

директно из 

породилишта упуђују 

на институционални и 

породични  смештај 

 

Број формираних  

тимова за подршку 

породици са 

новорођенчетом у 

ризику /са сметњама у 

развоју 

 

Број обучених 

професионалаца 

Извештаји о реализованим 

едукацијама  

 

Евалуација програма обуке 

 

Рутинска здравствена 

статистика 

Центар за социјални 
рад, НВО, Општинска 
управа, Савет за права 

детета, Дом здравља, 
Саветовалиште, 
ШОСО ”Братство” 

 

4.1.3.3. Развијање едукативних 

програма за  родитеље- сараднике 

и децу до три године старости  у 

процесу ре/хабилитације детета са 

2021-2024. Развијена најмање  три 

едукативна програма за 

родитеље- сараднике и 

децу до три године 

Број и врста 

едукативних програма 

за родитеље- сараднике 

и деце до три године 

Едукативни програми  Центар за социјални 
рад, Дом здравља, 
Саветовалиште,НВО, 
Општинска управа, 

 



сметњама  у развоју 

 

старости у процесу 

ре/хабилитације детета са 

сметњама  у развоју 

 

старости  у процесу 

ре/хабилитације детета 

са сметњама  у развоју 

 

Број родитеља и деце 

до три године  

укључених у едукативн 

програме у процесу 

ре/хабилитације детета 

са сметњама у развоју 

Савет за права детета, 

ШОСО ”Братство” 

Специфични циљ 4.1.4. У периоду од 2021-2024.. год., обезбеђено  квалитетније образовање деци са сметњама у развоју 
 

Aктивности 

Период 

реализације 

(од-до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна институција 

Потребни ресурси 
(извори финансирања) 
на годишњем нивоу 

4.1.4.1. Развијање у пракси 

концепта инклузивног образовања 

деце са сметњама у развоју на 

свим нивоима, од предшколског до 

краја средњошколског образовања 

 

 

2021-2024. 

Обезбеђен приступ 

образовним ресурсима 

деци са сметњама у 

развоју,  

 

Правовремени приступ 

систему додатне 

дефектолошке подршке 

Број деце са сметњама 

у развоју која су 

обухваћена 

образовањем 

(инклузивним и 

специјалним) 

 

Број деце са сметњама 

у развоју која 

настављају школовање 

после завршетка 

основног образовања 

(разврстан према полу, 

етничкој припадности, 

типу насеља у коме 

живи дете, као и према 

породичном и 

социјалном статусу 

детета) 

Извештаји  

Евалуација  

ОУ Бечеј, васпитно- 

образовне установе 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРИОРИТЕТ: 5. ЗАШТИТА ПРАВА ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА И ПРАВА ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

Специфични циљ 5.1.1. Обезбеђивање свеобухватних услова за повратак деце у породицу порекла 
 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

5.1.1.1.Материјално оснаживање 
породице у складу са потребама 
корисника и реалним 

могућностима установе 
 
 
 

2021-2024 

Породице су 
материјално 
подржане и  
потпомогнуте  како 

би могле на 
адекватан начин да 
одговоре на развојне 
потребе деце 
 

Број социо-материјално угрожених 
породица које су користиле мере и 
облике заштите програма материјалне 
подршке породицама финансираних из 

буџета републике и буџета општине. 

Евалуациони извештаји, 
статистички подаци 
надлежних институција 

Министарство за 
рад, запошљавање, 
борачка и социјална 
питања,  локална 

самоуправа, Центар 
за социјални рад 

Буџет локалне 
самоуправе 
Министарство за рад, 
запошљавање, 

социјална и борачка 
питања 

5.1.1.2 Саветодавно  оснаживање 
породице 

2021-2024 

Развијени и 
примењују се 
програми 
саветодавне 

подршке 
породицама као 
превенција да не 
дође до издвајања 
деце из породичног 
окружења  
Смањен број деце 
која се издвајају из 
породичног 
окружења 

Број  социјално угрожених породица 
која су користиле мере и облике 
заштите програма саветодавнее 
подршке породицама  

 
Број и врста развијених саветодавно – 
терапијских услуга подршке 
породицама и деци у заједници 
 
Број и структура корисника тих услуга 

Извештаји о пруженим 
услугама  
Извештаји о евалуацији 
пружања услуга  

Центар за социјални 
рад Бечеј, НВО 

Буџет локалне 
самоуправе 
Министарство за рад, 
запошљавање, 

социјална и борачка 
питања, 
Покрајински буџет 

 
5.1.1.3.Оснаживање и рад са 
дететом 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2024 

Развијени и 
примењују се 
програми и пројекти 
саветодавне 
подршке деци из 
социјално угрожених 
породица као и 
друге активности 
којима би се деца 
анимирала. 

Број деце  и врсте иновативних 
програма и пројеката који се односе на 
унапређење квалитета услуга 
саветодавног рада намењених деци без 
родитељског старања  
 
Систем за праћење њихових ефеката 

Извештаји о 
реализованим 
програмима и 
пројектима 
Извештаји о евалуацији 
реализованих програма 
и пројеката  

Центар за социјални 
рад Бечеј, НВО 
ЛПА тим 

Буџет локалне 
самоуправе 
Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, 
Покрајински буџет 

Специфични циљ 5.1.2. Обезбедити услове да деца без родитељског старања живе у породичном окружењу у складу са њиховим најбољим интересом 

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

http://www.minrzs.gov.rs/
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5.1.2.1.Oбезбеђивање услова за 
измештање деце из установа 
социјалне заштите у породично 
окружење кроз: 
- рад и оснаживање примарне 

породице у циљу прихватања и 
даље бриге о деци која су на 
смештају у установама социјалне 
заштите; 
- Проналажење адекватних 
(специјализованих) хрнитељских 
породица које могу примити на 
смештај  децу из установа 
социјалне заштите. 
 

2021-2024 

 Деца су измештена 
из установа 
социјалне заштите и 

збринута у 
породичном 
окружењу 

Број деце без родитељског старања 
која су смештена у хранитељским 
породицама 

 
Број деце без родитељског старања 
која су смештена у институцијама 
 
Број деце без родитељског старања 
која су усвојена 
 
Број хранитељских породица у општини 
 
Број специјализованих хранитељских 

породица у општини 
 
Број усвојене деце са сметњама у 
развоју 
 
Број усвојене васпитно занемарене 
деце 
 
Број деце без родитељског старања 
која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из 
републичког буџета;  
 
Број деце без родитељског старања 
која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из буџета 
општине/града;  

Извештаји о 
реализованим 
активностима, 

Евалуациони извештаји  

Центар за социјални 
рад Бечеј,  Центар 
за породични 

смештај и усвојење  
Нови Сад, Савет за 
права детета 

Буџет локалне 
самоуправе 
Министарство за рад, 

запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, 
 

5.1.2.2 .Промоција значаја 
смештаја деце без родитељског 
старања у старатељским, 
хранитељским и сродничким 
породицама 

2021-2024 

Повећана   
сензитивиност и 
информисаност 
грађана, укључујући 
и децу, о потребама 
и правима деце без 
родитељског 
старања на живот у 
породичном 
окружењу 

Број и врста реализованих активности 
сензибилисања и информисања 
 

Објављени чланци, 
флајери, билтени и сл.,  
подаци на интернет 
презантацијама 

Центар за социјални 
рад Бечеј   
Општинска Управа,  
удружења грађана 

Буџет локалне 
самоуправе 
Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, 
 

5.1.2.3. Организовање едукација 
за хранитеље 

2021-2024 

Повећан број 
обучених хранитеља 

на територији 
општине Бечеј  
стручних кадрова и 
других лица 
ангажованих за рад 

Број хранитељских породица које су 
прошле обуку  на територији општине 

Бечеј 
 

Извештаји о 
реализованим обукама, 

Евалуациони извештаји  

 Центар за 
породични смештај и 

усвојење Нови Сад 

Покрајински буџет 
Министарство за рад, 

запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, 
 



са децом без 
родитељког 
старања, у свим 

јавним службама и 
организацијама из 
других сектора које 
пружају услуге за 
рад са децом без 
родитељског 
старања 

5.1.2.5. Промовисање и указивање 

на значај  усвајања деце  
2021-2024 

Већи број породица 
које се одлуче на 
усвајање 

Број поднетих захтева за усвајање Извештаји ЦЗР Центар за социјални 
рад Бечеј 

Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, 
 

5.1.2.6. Обезбеђивање услова за 
трајно решавање породично – 
правног статуса деце без 
родитељског старања – 
заснивање усвојења  

2021-2024 

Створени услови за 
трајно решавање 
породично – правног 
статуса деце без 
родитељског 
старања – 
заснивање 
усвојења  

Број усвојене деце од стране  
држављана Републике Србије 
Број усвојене деце у поступку 
међудржавног усвојења 
Број усвојене деце са сметњама у 
развоју  
Број усвојене васпитно занемарене 
деце 

Евалуациони извештаји, 
статистички подаци 
надлежних институција 

Центар за социјални 
рад Бечеј, 
Министарство за 
рад, запошљавање, 
борачка и социјална 
питања 

Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, 
 

Специфични циљ 5.1.3. Интеграција деце без родитељског старања у локалну заједницу и њихова припрема за самосталан живот 
 

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

5.1.3.1. Саветодавна помоћ и 
подршка деци  
 

2021-2024 

Побољшана 
ефикасност и 
квалитет услуга 

помоћи и подршке  
деци  без 
родитељског 
старања  
 

Број и структура деце која су 
смештена у хранитељску породицу 
према полу и узрасту;  

Психофизички развој деце у 
хранитељским породицама (квалитет 
подршке деци, адекватно 
препознавање потреба деце, 
усклађеност услуга са потребама деце.) 

Извештаји о пруженим 
услугама  
Извештаји о евалуацији 

пружања услуга  

Центар за социјални 
рад Бечеј 

Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 

питања, 
Локална самоуправа 

5.1.3.2. Помоћ у поступку 
осамостаљивања деце која излазе 
из хранитељских породица и 
установа социјалне заштите, кроз 

даље школовање или радно 
ангажовање 
 

2021-2024 

Побољшана 
ефикасност и 
квалитет пружања 
помоћи деци која 
излазе из 
хранитељских 
породица и установа 
социјалне заштите,  
у поступку 
осамостаљивања 

Број и структура деце која се налазе 
на смештају у хранитељским 
породицама и установама социјалне 
заштите,а која су на неки начин 
радно ангажована; 
 
Број деце која су након изласка из 
хранитељских породица и установа 
социјалне заштите остали у систему 
социјалне заштите (корисници 

Извештаји о пруженим 
услугама  
Извештаји о евалуацији 
пружања услуга  

Центар за  социјални 
рад  Бечеј, локална 
самоуправа, 
удружења грађана 
 
 
 

Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, 
Локална самоуправа 
Покрајински буџет 
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новчане социјлане помоћи, 
корисници једнократних новчаних 
помоћи, народне кухиње и сл.) 

Специфични циљ 5.1.4. Успостављање мреже институција на локалном нивоу ради пружања што потпуније заштите деци без родитељског старања  

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

5.1.4.2.  Редовни контакти између 
институција на локалном нивоу у 
складу са  потребама деце без 
родитељског старања 

 

 
 
 
 

2021-2024 

Развијен систем  
размене података од 
стране различитих 
сектора на локалном 
нивоу о примени у 

пракси политика за 
децу без 
родитељског 
старања 
 
Идентификовани и 
прате се трендови 
примене наведених 
политика у пракси  

Број и врста контаката и информација 
које се прате и анализирају 

Записници са одржаних 
састанака, извештаји 
водитеља случаја 

Центар за социјални 
рад, локална 
самоуправa, 
 васпитно образовне 
установе, суд, ОЈТ, 

ПС и сл. 

Ресорна министарства, 
Покрајински буџет, 
Буџет локалне 
самоуправе 

Специфични циљ 5.1.5. Очувати и унапредити породичне односе као и унапредити породичну, родну и међугенерацијску солидарност 
 

Aктивности 
Период 

реализације 
(од-до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
Средство(а) 

верификације 
Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 
(извори 

финансирања) на 
годишњем нивоу 

5.1.5.1.  Превентивни надзор над 
вршењем родитељског права и 
рад са породицама и пружање 
помоћи и подршке како би се 
родитељима омогућило да 
несметано врше своје родитељско 
право 

2021-2024 

Омогућено 
несметано вршење 
родитељског права у 
социјално 
угроженим 
породицама уз 
надзор  органа 
старатељства  и 
остајање деце у 
примарној породици 
 

Број социјално угрожених породица 
којима је уз надзор органа 
старатељства омогућено вршење 
родитељског права 

Евалуациони извештаји, 
статистички подаци 
надлежних институција 

Центар за социјални 
рад Бечеј 

Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања 

5.1.5.2.  Корективни надзор над 
вршењем родитељског права у 
циљу исправљања родитеља у 
вршењу родитељског права  
(упозорење родитељима на 
недостатке у подизању и 
васпитању детета; упућивање на 
саветодавни разговор састручним 

2021-2024 

Исправљене  грешке 
родитеља у вршењу 
родитељског  права, 
оснажени родитељи 
у родитељским 
компетенцијама и 
остајање деце у 
примарној породици. 

Број  деце  и породица  у којима орган 
старатељства исправља родитеље у 
вршењу родитељског права 

Евалуациони извештаји, 
статистички подаци 
надлежних институција 

Центар за социјални 
рад Бечеј 

Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања 



радницима, захтев за полагање 
рачуна о управљању имовином 
детета) 

5.1.5.3.  Код материјално 
угрожених породица достићи, 
односно одржавати минималну 
материјалну сигурност и 
независност појединца и породице 
у задовољавању основних 
животних потреба: признавање 
права на новчану социјалну 
помоћ, признавање права на 
једнократну новчану помоћ (за: 
набавку лекова и лечење; набвку 
уџбеника и школског прибора (за 
децу која се налазе на редовном 
школовању);прибављање 
неопходне документације (ради 
остваривања права у области 
социјалне заштите); животне 
намирнице; хигијенски пакети; 
путне трошкове за ученике); 
добијање бесплатних оброка 
преко Народе кухиње; 
обезбеђивање огрева у зимском 
периоду 

2021-2024 

Примарна породица 
је у могућности да 
обезебди 
егзистенцијалне, 
основне потребе 
деци и безбедне 
услове за живот. 

Број решења о признавању права на 
новчану социјалну помоћ,  
 
Број решења опризнавање права на 
једнократну новчану помоћ,  
 
Број корисника бесплатних оброка 
преко Народе кухиње;  
 
Број лица којима је обезбеђен огрев у 
зимском периоду 

Евалуациони извештаји, 
статистички подаци 
надлежних институција 

Центар за социјални 
рад Бечеј, локална 
самоуправа, НВО, 
медији на локалном 
нивоу, ЛПА тим 

Министарство за рад, 
запошљавање, 
социјална и б Буџет 
локалне самоуправе 
орачка питања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          



   ПРИОРИТЕТ 6. ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА, ИСКОРИШЋАВАЊА И 

НАСИЉА 

   СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6.1. ОБЕЗБЕЂЕН КОНТИНУИРАНИ СВЕОБУХВАТНИ ОДГОВОР ДРУШТВА НА НАСИЉЕ ПРЕМА ДЕЦИ СА HУЛТОМ 

ТОЛЕРАНЦИЈОМ КРОЗ УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЗАШТИТЕ И ПОДРШКЕ 

   Специфични циљ 6.1.1. Превенција и систематски рад на промени ставова, вредности и понашања у односу на насиље према деци 

 

    

Активности 

Период 

реализације 

(од-до) 

Очекивани резултат  

Индикатор(и) 

Средство(а)  

верификације 

Одговорна 

институција 

Потребни ресурси 

(извори финансирања)  

   6.1.1.1. Континуирана међусекторска 

сарадња свих релевантних 

институција (ЦСР Бечеј, здравствене 

установе, образовно- васпитне 

установе, полицијска станица и 

правосудни органи) тако да свака 

институција из свог делокруга уради 

све што је у њеној надлежности и на 

тај начин помаже деци жртвама 

насиља, али и другим институцијама 

са којима сарађује 

2021-2024. 

Квалитетна сарадња 

између институција, 

дубље проницање у 

поједине случајаве 

Број забележених контаката у 

вези случајева насиља над 

децом, према врстама насиља  

 

Извештаји образовно-васпитних 

установа 

 

Евиденција Полицијске станице у 

локалним заједницама 

 

Извештаји ЦСР 

МП, ЦСР, ДД, 

Правосудни 

органи, 

Полицијска 

станица, ВОУ  

Средства предвиђена из 

локалног, покрајинског и 

републичког буџета 

   6.1.1.2. Спровођење кампања против 

свих врста насиља над децом и што 

чешће извештавање медија о проблему 

насиља 
 

2021-2024.  

Повећани број 

реализованих 

информативно-

едукативних кампања 

Број реализованих 

информативно- едукативних 

кампања  

 

Број и врста активности у 

оквиру сваке камапање и 

укупно 

Извештаји о реализованим 

камапањама  

Извештаји о евауацији кампања  

Министарство за 

рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

ЦСР, НВО, ВОУ  

Буџет РС - ресорна 

министарства 
 
 

   6.1.1.3.  Едукација стручних радника у 

циљу  унапређивања компетенција  у 

областима ненасилне комуникације, 

толеранције на различитости, 

антидискриминацију, родну 

равноправност, конструктивно и 

ненасилно васпитање, позитивну 

дисциплину за запослене у образовно- 

васпитном систему, здравственој и 

социјалној заштити, полицији и 

правосуђу 

2021-2024. 

Унапређени капацитети 

професионалаца у 

сектору образовања, 

социјалне и здравствене 

заштите, полиције и 

правосуђа за превенцију 

насиља над децом 

Број реализованих обука 

 

Број едукованих стручних 

радника  

Извештаји о реализованим обукама ЗУОВ, НВО, 

ВОУ, ЦСР, ДЗ, 

Полицијска 

станица, 

правосуђе 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Покрајински буџет 

Буџет локалне 

самоуправе 

   6.1.1.4.Оснаживање  запослених у 

предшколским установама за рано 

препознавање деце у ризику од 

различитих облика насиља кроз 

различите видове стручног 

2021-2024. 

Запослени у  

предшколској установи 

оснажени за рано 

препознавање деце у 

ризику од насиља 

Број реализованих обука 

 

Број запослених у  

предшколској установи који су 

учествовали у обукама 

Извештаји о реализованим обукама  

 

Годишњи извештаји о стручном  

усавршавању у ПУ 

ПУ, ЦСР, НВО Буџет локалне 

самоуправе (износ 

100.000 динара) 

http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


усавршавања 

   6.1.1.5. Континуирано унапређивање 

капацитета деце кроз обуке у 

образовно- васпитним установама (на 

редовним часовима; на часовима 

одељењске заједнице; кроз активности 

ученичког парламента и вршњачких 

тимова) кроз интегрисање садржаја на 

тему права детета, ненасилне 

комуникације, антидискриминације, 

родне равноправности, као и 

информисање о механизмима заштите 

од свих облика насиља којима деца 

могу бити изложена 

2021-2024. 

Смањена учесталост 

насиља, злостављања и 

занемаривања деце, 

младих и адолесцената 

Проценат едуковане деце 

 

Специфична стопа 

морбидитета и морталитета 

деце од злостављања, 

занемаривања и насиља 

Извештаји ВОУ 

Извештаји ЦЗР 

 

Савет за права 

детета, ЦСР, ВОУ  

 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

 

Средства за пројекат 

међупредметне теме 

Дискриминација (у 

седмим разредима ОШ 

“Здравко Гложански”) 

Центра за образовне 

политике и дечје 

фондације Песталоци 

   6.1.1.6. Превенирање ризичних 

понашања кроз спортске и едукативне 

активности и развијање здравих 

животних стилова 

2021-2024. 

Смањена учесталост 

насиља, злостављања и 

занемаривања деце, 

младих и адолесцената 

Број реализованих активности 

унутар ВОУ и на локалном 

нивопу 

 

Извештаји   ВОУ, 

Канцеларија за 

младе, НВО 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

   6.1.1.7. Формирање вршњачких тимова 

за превенцију и заштиту деце од 

насиља  

2021-2024. 

Формирани тимови, који 

активно функционишу 

Број одржаних састанака, 

вршњачких предавања и 

радионица на тему превенција 

насиља у средњим и основним 

школама 

 

Број деце учесника  

Евиденције о одржаним вршњачким 

састанцима/предавањима/радионицама 

ВОУ, 

Канцеларија за 

младе, Савет за 

права детета 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

   6.1.1.8. Оснаживање 

родитеља/старатеља за развијање 

родитељских вештина и одговорно 

родитељство–  

обуке/радионице/трибине у оквиру 

општинских савета родитеља, савета 

родитеља установа и родитељских 

састанака на тему права детета, 

позитивног дисциплиновања деце, за 

препознавање ризичних облика 

понашања који су у вези са 

различитим облицима насилног 

понашања 

2021-2024. 

Смањена учесталост 

насиља, злостављања и 

занемаривања деце, 

младих и адолесцената 

Проценат едукованих 

родитеља/старатеља/хранитеља 

Извештаји  ЗУ 

 

Извештаји о периодичним 

истраживањима 

 

Евиденције полиције и судства 

 

Извештаји ВОУ 

 

Извештаји  ЦСР 

 

Савет за права 

детета, ЦСР, ВОУ  

 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

   Специфични циљ 6.1.2. Интервенције усмерене ка заштити деце од насиља и подршка деци и породицама у ризику 

 

   
Aктивности 

Период 

реализације 

(од-до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) Средство(а) верификације 
Одговорна 

институција 
 



   

6.1.2.1. Едукација стручних радника у 

образовним и  здравственим 

установама и центру за социјални рад 

у циљу бољег препознавања и 

реаговања на знаке насиља, као и 

примену и праћење спровођења 

прописаних процедура 

2021-2024. 

Стручни радници и 

сарадници препознају 

код деце знаке који 

указују на насиље и 

предузимају мере у 

складу са одговарајућим 

протоколом за заштиту 

деце од злостављања и 

занемаривања  

Проценат едукованих стручних 

радника и сарадника 

 

Број интервенција у 

случајевима насиља над децом 

 

Број упућених родитеља у 

процедуре спровођења 

адекватних мера 

 

Специфична стопа 

морбидитета и морталитета 

деце од злостављања, 

занемаривања и 

искоришћавања 

Извештаји о реализованим 

едукацијама 

 

Извештаји о реализованим 

интервенцијама 

 

Извештаји о периодичним 

истраживањима 

 

Подаци полиције и судства 

ВОУ, ЦСР, ДЗ 

 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

   6.1.2.2. Едукативне активности за децу 

на тему  препознавања ризика и 

реаговања у ситуацијама насиља, у 

оквиру редовних и ваннаставних 

предшколских и школских програма 

2021-2024. 

Деца информисана и 

оснажена за реаговање у 

ситуацијама ризика и 

насиља 

Број реализованих активности  

 

Извештаји   

 

ВОУ 

 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

   6.1.2.3. Обезбеђивање услова  у 

образовно- васпитним установама за 

реализацију школских и ваннаставних 

активности усмерених на 

самореализацију појединца, детета, са 

циљем позитивног развоја личности, 

намењен посебно деци која су жртве 

насиља и злостављања и деци са 

поремећајима понашања 

2021-2024. 

Деца, а посебно жртве 

насиља и деца са 

поремећајима понашања 

добијају подршку и 

могућности за 

позитивну афирмацију 

Број и врста организованих 

активности 

 

Број деце укључених у овакве 

програме 

Евиденције учесника 

 

Извештаји 

 

Радови деце, рукотворине и сл. 

МПНТР, ВОУ, 

ЦСР 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

   6.1.2.4. Мултисекторске обуке 

(здравство, социјална заштита, 

образовање, полиција) за 

препознавање и регулисање дететовог 

агресивног понашања као и за 

побољшање вештина за рад с децом 

која имају проблеме у понашању 

2021-2024. 

Стручни радници 

оснажени за рад са 

децом која имају 

проблеме у понашању 

Број и врсте обука 

 

Број стручних радника  

учесника обука 

Извештаји о рерализацији 

МП, ЦСР, ДД, 

Правосудни 

органи, 

Полицијска 

станица, ВОУ  

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 

   

6.1.2.5. Спровођење психосоцијалних 

програма за конструктивно решавање 

проблема деце која су злостављана и 

занемарена, деце са поремећајима у 

понашању, као и деце из 

дисфункционалних породица 

2021-2024. 

Деца која су 

злостављана и 

занемарена, деца са 

поремећајима 

понашања, као и деца из 

дисфункционалних 

породица добијају 

адекватну 

психосоцијалну  

Број и врста програма рада за 

конструктивно решавање 

проблема деце која су 

злостављана и занемарена, 

деце са поремећајима 

понашања, као и деце из 

дисфункционалних породица 

 

 

Извештаји о реализацији и   

евалуацији програма за конструктивно 

решавање проблема  

МП, МРБЦП, 

ЦСР, ВОУ 

Буџет РС - ресорна 

министарства 

Буџет локалне 

самоуправе 



подршку  

 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 7. : ЗАШТИТА ДЕЦЕ У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ И ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7.1.: СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЛАДИХ КОЈИ ДОЛАЗЕ У СУКОБ СА ЗАКОНОМ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Специфични циљ 7.1.1.: Решавање антисоцијалних проблема младих кроз повезивање институција система 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

7.1.1.1.Сачинити анализе 
малолетничког 
криминалитета, мапирати 
појаве, с циљем израде 
програма примарне, 
секундарне и терцијалне 
превенције 
 
 
 

Од 2021. године 
континуирано 

- Смањење броја 
младих у сукобу са 
законом; 
- Смањење броја 
младих у ризику; 
- Смањење 
рецидива 

Број анализа кроз 
годишње извештаје у 
Центру за социјални 
рад Бечеј и ПС Бечеј 
 
Број сачињених 
планова активности 
превенције 

Извештаји ОУ Бечеј  ОУ Бечеј 
 ЦСР, ПС Бечеј, Савет за 
права детета 

Буџет локалне 
самоуправе 

Буџети ресорних 
министарстава 

Покрајински буџет 

7.1.1.3.Поштовање 
потписаног протокола 
сарадње ЦСР са ЈП 
„Комуналац“ и  
„Геронтолошки Центар 
Бечеј“ у којима млт. који 
имају изречену посебну 
обавезу укључивање без 
накнаде у послове еколошког 

садржаја извршавају своју 
обавезу 
 

Од 2021. године 
континуирано 

- Малолетници који 
су у сукобу са 
законом су 
свакодневно 
укључени у рад без 
накнаде 
-Стварају радне 
навике 

Број извршених 
посебних обавеза 

Извештај ЦСР  ЦСР;  
ЈП „Комуналац“ и 
Геронтолошки Центар 
„Бечеј“ 
НВО, Коорпоративни сектор 

Буџет локалне 
самоуправе 

Буџет Министарства 
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 

питања 

7.1.1.5.Превентивни 
програми асоцијалног и 
деликвентног понашања 
младих (програми за младе и 
родитеље) 

Од 2021. године 
континуирано 

смањење броја 
пријава малолетних 
деликвената, -већа 
безбедност 

-број пријава 
 -број малолетника са 
кривичним делима, 
 -број превентивних 
програма 
-број учесника 
програма  

Годишњи извештаји ЦСР,  
Школе 
ПС Бечеј, МРСП, МЗ, МП,  
МУП, 
Савет за права детета 

Буџет локалне 
самоуправе 

Буџети ресорних 
министарстава 

Покрајински буџет 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7.2.: ЕДУКАЦИЈА ЈАВНОСТИ У ПРЕПОЗНАВАЊУ АНТИСОЦИЈАЛНОГ ИСПОЉАВАЊА И ПРОМОЦИЈА ПОЗИТИВНИХ ВРЕДНОСТИ 

Специфични циљ 7.2.1.: Побољшање информисаности малолетника и обезбеђење њиховог активног учешћа у систему информисања 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна институција 

Потребни ресурси 

(извори 



финансирања) на 

годишњем нивоу 

7.2.1.1. Смањење употребе 

алкохола и психоактивних 
супстанци код младих 

2021-2024. год. - 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 
 

- рад 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,  
 

Годишњи извештаји 

ПС Бечеј, 
ЦСР,ВОУ,ДД, Савет 
за права детета, 

ПС Бечеј, ЦСР, ,ВОУ, 

Канцеларија за младе, ДД, 
МРСП, МЗ, МП,  МУП, Савет 
за права детета 
 

Буџет локалне 
самоуправе 

Буџети ресорних 
министарстава 

Покрајински буџет 

7.2.1.2. Подизање нивоа 

саобраћајне културе 
 

2021-2024. год. Млади се упознaју 

са саобраћајем и са 
последицама 
саобраћајне 
некултуре; акције 
популаризације 
ношења заштитних 
кацига за 
мотоцикле, 
осветљења 
бицикала, 
смањења 
алкохолисаности 
возача; 
 враћање 
познавања 

Број и врста активности 

(јавни часови и трибине 
са темом безбедности 
саобраћаја– мање 
групе са активним 
учешћем младих) 
 
 

Извештаји о 

реализацији 
активности 

 ПС Бечеј, ЦСР,ВОУ,  Савет 

за права детета 

Буџет локалне 
самоуправе 

Буџети ресорних 
министарстава 

Покрајински буџет 



саобраћаја на 
часове у основне 
школе– макар као 

ваннаставна или 
допунска активност 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7.3.: УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА МЛАДИХ ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА 

Специфични циљ 7.3.1: Промовисање позитивних вредности 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани 
резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна институција 

Потребни ресурси 

(извори 

финансирања) на 

годишњем нивоу 

7.3.1.1.Промовисати модел 
активности где су млади у 
фокусу инересовања 
 
 

2021-2024 .год. конципирати 
активности које су 
фокусиране у 
правцу интереса 
малолетника уз 
индиректно вођење 
пројектних радника 

-број активности 
-број штампаних и 
дистрибуираних 
информатора,  
- број школа у којима је 
дистрибуиран 
информатор  
 

Извештаји ВОУ, Савет за права детета, 
Канцеларија за младе, ОУ 
Бечеј, ЦСР, Канцеларија за 
Роме, ДД, МРСП, МЗ, МП, 
МУП 
 

Буџет локалне 
самоуправе 

Буџети ресорних 
министарстава 

Покрајински буџет 

7.3.1.3.Промоција позитивних 
вредности  

2021-2024. 
године 

-реализоване 
активности 

усмерене на развој 
позитивних 
вредности, 
толеранције и 
поштовање 
људских права  
- награде за 
најуспешније 
ученике и 
спортисте 
-Посебно треба 
радити на 
промовисању 
значаја 
образовања, 
нарочито из 
перспективе 
будућег 
запошљавања и 
обезбеђивања 
егзистенције 
 

- број манифестација 
 -број учесника 

-број успешних 
награђених студената 

Извештаји ВОУ, ОУ Бечеј, Канцеларија 
за младе, Канцеларија за 

Роме, Савет за права детета 
 
 

Буџет локалне 
самоуправе 

Буџети ресорних 
министарстава 

Покрајински буџет 

 
 
 



 
 
 

ПРИОРИТЕТ 8. : УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ И КУЛТУРНОГ ЖИВОТА ДЕЦЕ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8.1:  УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМИСАЊА ПО ПИТАЊИМА ВАЖНИМ ЗА ПОЛОЖАЈ ДЕЦЕ  

Специфични циљ 8.1.1: Поспешивање партиципације деце у информисању 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна 

институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања) 
на годишњем 

нивоу 

8.1.1.1. Одржавање радионица и едукативних 

програма за афирмацију медијске писмености 
код деце и младих 

Од 2021. до 

2024. у 
континуитету 

Одржане радионице за 

афирмацију медијске 
писмености у свим 
школама за децу  
 

Број радионица, број 

учесника, број деце, број 
предавача на 
радионицама 
 

Годишњи извештај 

ЛПА, годишњи 
извештај школа 

Образовне 

установе, Савет за 
права детета 

180.000,00 

ЈЛС- конкурс 
НВО 

8.1.1.2. Наставак континуиране израда 
школских новина, штампање и дристрибуција 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Све школе на 
територији општине 
Бечеј континуирано 
издају школске новине  

Број школских новина, 
број штампаних 
примерака, број 
сарадника у оквиру 
новина, квалитет 

школских новина  
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа 

Образовне 
установе, Савет за 
права детета 

Средства су 
предвиђена у 
буџету ВОУ и 

нису неопходна 
додатна 

средства 

8.1.1.4. Оснивање и одржавање интернет 
презентација у школама, промоција школских 
активности на друштвеним мрежама 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Израђене и редовно 
ажуриране интернет 
презентације у свим 
школама 
 
Отворени налози на 
социјалним мрежама у 
свом школама 
 

Број школских wеб 
презентација 
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа 

Образовне 
установе, Савет за 
права детета 

Средства су 
предвиђена у 
буџету ВОУ и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8.2.: УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНОГ ЖИВОТА ДЕЦЕ 

Специфични циљ 8.2.1.: Промовисањне културних вредности кроз систем образовања 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна 

институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања) 
на годишњем 

нивоу 

8.2.1.1. Организовање драмских, ликовних и 

других уметничких секција у школама.  
 

Од 2021. до 

2024. у 
континуитету 

Организоване и 

редовно одржаване 
уметничке секције у 
свим школама 
 
 

Број успостављених 

уметничких секција у 
школама 
 

Годишњи извештај 

ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 

институције 

културе, ВОУ,ЛС 
 

Средства су 

предвиђена у 
буџету ВОУ и 

нису неопходна 
додатна 
средства 



 културе 

8.2.1.2. Извођење специјалне наставе у 
институцијама културе у граду и едукативних 

посета културним манифестацијама 
 

Од 2021. До 
2024. У 

континуитету 

Одржани специјални 
огледни часови у 

институцијама културе 
у граду 
 
Организоване школске 
посете културним 
манифестацијама у 
граду у складу са 
узрастом деце 
 

Број деце у уметничким 
секцијама 

Број огледних часова у 
институцијама културе 
Број посета 
организованих школских 
посета културним 
манифестацијама у граду  
Број деце која су 
обухваћена школским 
посетама културним 
манифестацијама у граду 
и ван града 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 

извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

 

Средства су 
предвиђена у 

буџету ВОУ и 
институцијама 
културе и нису 

неопходна 
додатна 
средства 

8.2.1.3. Организовање инклузивних програма 
из области културе у школама.  
 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Организовани 
инклузивни уметнички 
и други програми из 
области културе у свим 
школама 
 

Број инклузивних 
пројеката и програма из 
области културе 
Број деце из рањивих 
група које су учествовали 
у инклузивним 
програмима из области 
културе 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 
 

Средства су 
предвиђена у 
буџету ВОУ и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.1.4. Организовање школских такмичења, 
секција и заједничких међушколских 
уметничких пројеката. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Од 2021. До 
2024. У 

континуитету 

Одржана школска и 
међушколска 
такмичења из области 
уметничког 
стваралаштва деце 

Број одржаних 
такмичења из области 
уметничког стваралаштва 
деце у граду и по 
школама 
 
Број радова на 
такмичењима 
Број деце која су 
учествовала у 

такмичењима 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 
 

Средства су 
предвиђена у 
буџету ВОУ и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

Специфични циљ 8.2.2: Промовисање културних вредности код деце кроз програме институција културе у граду 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна 

институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања) 
на годишњем 

нивоу 

8.2.2.1. Проширење делатности Креативног 
центра Градског позоришта новим секцијама  
и програмима 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Успостављене нове 
тематске секције у 
оквиру Креативног 
центра Градског 
позоришта 
 

Број тематских секција у 
оквиру Креативног 
центра 
Број деце учесника 
секција Креативног 
центра 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 
позоришта и 

нису неопходна 
додатна 



културе средства 

8.2.2.2. Проширење програма Мајских игара, 
обнављање фестивалских пропратних 

активности и повећање броја учесника 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Проширене 
фестивалске активности 

у оквиру Мајских игара 
Одржане пропратне 
манифестације током 
фестивала 
 

Број представа у оквиру 
Мајских игара 

Број деце учесника 
мајских игара 
Број пропратних 
манифестација и 
специјалних програма 
везаних за Мајске игре 
Број учесника 
пропратних 
манифестације и 
специјалних програма у 
оквиру фестивала 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 

извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

400.000,00 
ЈЛС- конкурс 

НВО 

8.2.2.3 Континуирано одржавање рада свих 
постојећи позоришних група деце и младих  

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Одржан континуирани 
рад дечијих и 
омладинских драмских 
група. Повећан број 
чланова у свим 
групама.  

Број активних драмских 
група, број чланова у 
групама, број представа 
које су урађене у оквиру 
драмских група 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 
позоришта и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.4. Подизање степена 
професионализације рада са децом у 
драмским групама ангажовањем стручних 
лица.  

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Професионализован 
рад на представама и 
на драмским 
радионицама, 
ангажована стручна 
лица различитих 
профила за рад са 
децом и младима  
 

Број ангажованих 
стручних лица, број 
представа у продукцији 
Градског позоришта које 
су рађене уз  ангажман 
професионалаца, број 
деце и младих који су 
учествовали у раду на 
представама.  

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

50.000,00 
Градско 

позориште 

8.2.2.5. Повећање броја  и квалитета 
филмског програма за децу и младе у оквиру 

Градског позоришта  

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Повећан број 
биоскопских представа 

за децу и младе, 
повећан број 
посетилаца на 
филмовима за децу и 
малде. 

Број биоскопских 
представа, број 

посетилаца 
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 

извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 
позоришта и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.10. Стварање услова за инклузивне 
програме за сцијално угрожену децу, децу са 
инвалидитетом или  са сметњама у развоју  

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Одржани инклузивни 
програми за рањиве 
групе деце 
 

Број учесника у 
инклузивним програмима  
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 
позоришта и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.11. Успостављање праксе сарадње свих 
стручних лица Градског музеја са децом и 
младима узраста од нижих разреда основне 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Садржај свих музејских 
збирки доступан за 
програме едукације и 

Број едукација о 
музејским збиркама у 
оквиру Градског музеја 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 



школе до постдипломаца и давање делова 
збирки и пратеће документације на увид у 
зависности од теме едукације или 

истраживање. 

истраживачки рад деце 
и омладине  
 

 
 
 

 
Број деце и младих на 
едукацијама о музејским 

збиркама 
 
Број организованих 
презентација културног и 
индустријског наслеђа 
број деце присутне на 
презентацијама 
 
Број едукација и 
културних манифестација 

у сарадњи Градског 
музеја и основних и 
средњих школа у граду и 
насењеним местима 
 
Брај истраживачких 
радова са темама које се 
однос на културно и 
историјско наслеђе 
општине Бечеј.  

годишњи 
извештаји о раду 
институција 

културе 

музеја и нису 
неопходна 
додатна 

средства 

8.2.2.13. У сарадњи са школама, ангажовање 
деце и омладине на прикупљању етнолошког, 
историјског и нумизматичког покретног 
материјала и укључивање деце и омладине у 
рад на стручној обради прикупљеног 
покретног материјала 
 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Деца и омладина 
укључена у процесе 
прикупљања музејског 
материјала 
 
Подгнут степена знања 
о процесу прикупљања 
и музејске обраде 
материјала код деце и 
омладине. 

Број деце укључене у 
процес прикупљања и 
обраде.  
 
Број обрађених 
појединачних споменика 
културе. 
 
Број прикупљених 
предмета за музејске 
збирке 
 
Број стручно обрађених 
музејских предмета 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 
музеја и нису 

неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.15. Стручно вођење публике (деце и 
омладине) кроз изложбу, прилагођено 
узрастима 

Од 2021. До 
2024. У 

континуитету 

Деца и омладина 
стручно вођена кроз 
изложбе и друге 
манифестације у оквиру 
рада Градског музеја 

Број организованих 
посета деце и омладине. 
 
Број деце  и омладине у 
организованим посетама 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 

институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 
музеја и нису 

неопходна 

додатна 
средства 

8.2.2.16. Промоција културних активности: 
организовање презентација фундуса 
културног и индустријског наслеђа општине у 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Организоване 
промоције фундуса 
културног и 

Број промоција фундуса. 
Број деце и стручних 
лица обухваћених 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градског 



сарадњи са школама 
 

индустријског наслеђа 
општине и Градског 
музеја за децу и 

омладину у сарадњи са 
школама. 
 

промотивним 
активностима.  

годишњи 
извештаји о раду 
институција 

културе 

музеја и нису 
неопходна 
додатна 

средства 

8.2.2.17. Повећање броја чланова библиотеке 
код деце и младих, афирмација читања код 
деце и младих 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 
 

Поовећан број чланова 
библиотеке међу децом 
и младима који активно 
користе све садржаје 
које нуди Народна 
библиотека  
 

Борј чланова 
биоблиотеке на дечијем 
одељењу, број издатих 
наслова на истом 
одељењу.  

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градске 
библиотеке и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.18. Подстицање самосталности деце и 
младих у организовању програма за 
афирмацију читања, кљижевности и 
библиотечких садржаја.   

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Деца и млади 
самостално организују 
активности у оквиру 
библиотеке 
 

Број активности које су 
деца и млади сами 
организовали, број 
младих и деце који су 
учествовали, број 
посетилаца  

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градске 
библиотеке и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.19. Организација едукација родитеља о 
значају читања у интелектуалном развоју 
деце у НББ  

Од 2021. До 
2024. У 

континуитету 

Одржане едукације 
родитеља 
 

Број радиионица за 
родитеље 
Број родитеља учесника 
у радионицама 
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градске 
библиотеке и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.20. Организација радионице у циљу 
унапређења културних различитости у НББ  

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Одржане радионице за 
унапређење културних 
различитости 
 

Број радионица за 
унапређење културних 
различитости 
Број учесника у 
радионицама за 

унапређење културних 
различитости 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 

институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градске 
библиотеке и 

нису неопходна 

додатна 
средства 

8.2.2.21. Афирмација дигиталних књижевних 
садржаја за децу и младе  

Од 2021. До 
2024. У 

континуитету 

Деца и млади упознати 
са могућностима 
коришћења дигиталних 
кљижевних формата,  

Број дигиталних садржаја 
које су користила деца и 
млади у библиотеци, 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

Средства су 
предвиђена у 

буџету Градске 
библиотеке и 

нису неопходна 
додатна 
средства 

8.2.2.22. Обезбеђивање континуираног рада 
свих постојећих секција за децу и младеу у 
оквиру Културног центра „Петефи Шандор“  

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Редовно се одржавају 
активности секција у 
оквиру центра 
 

Број секција, број 
учесника, број одржаних 
активности 
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

3.870.000,00 
ЈЛС- конкурс за 

НВО 



културе 

8.2.2.23. Повећање броја манифестација и 
програма у оквиру  Културног центра „Петефи 

Шандор“ намењених деци и младима 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Повећан број 
манифестација и 

програма у оквиру 
центра 
 

Број манифестација, број 
учесника, број програма 

различитог садржаја  
који се организују за 
децу и малде 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 

извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

3.870.000,00 
ЈЛС- конкурс за 

НВО 

8.2.2.24. Обезбеђивање континуираног 
подстицања квалитета музичке културе код 
деце и младих кроз рад Музичке школе 
„Петар Коњовић“ 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Музичка школа кроз 
манифестације и 
наступе континуирано 
подриже квалитет 
музичке културе међу 
децом и младима  

Број манифестација и 
наступа ученика и 
наставника школе, број 
ученика на тим 
манифестацијама и 
наступима, број наступа у 
оквиру школе 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

3.870.000,00 
ЈЛС- конкурс за 

НВО 

8.2.2.25. Обезбеђивање услова да се настави 
одржавање музичко такмичење деце и 
младих „Фантаст“  

Од 2021. До 
2024. У 

континуитету 

Обезбеђени услови да 
се настави одржавање 
музичког такмичење 
деце „Фантаст“ 

Број одржаних 
такмичења, број деце 
која су учествовала на 
такмичењу, број учесника 
из других градова и 
земаља.  

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе 

институције 
културе, ВОУ,ЛС 

100.000,00 
ЈЛС- конкурс 

НВО 

Специфични циљ 8.2.3: Промовисање културних вредности код деце кроз програме културно уметничких друштава и кроз пројекте цивилног сектора у граду 

 
Активности 

Период 
реализације 

(од-до) 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор(и) 

Средство(а) 
верификације 

 
Одговорна 

институција 

Потребни 
ресурси 
(извори 

финансирања) 
на годишњем 

нивоу 

8.2.3.2. Организовање едукативних програма 
о традицији и обичајима националних 
заједница у граду 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Организовани 
едукативни програми о 
традицији и обичајима 
националних заједница 
у оквиру рада КУД- ова 
 

Број одржаних едукација 
о традицији и обичајима 
Број учесника на 
едукација о традицији и 
обичајима 
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе, годишњи 
извештаји рада 
КУД- ова и НВО 
организација 

Савет за права 
детета, 
институције 
културе, ВОУ,ЛС, 
КУД- ови, цивилне 
организације 

 3.310.000.00 
ЈЛС- конкурс 

НВО 
 

8.2.3.3. Организовање секција за 
ревитализацију старих заната и едукативни 
програма о традиоционалним рукотворинама 

Од 2021. до 
2024. у 

континуитету 

Основане нове секције 
у оквиру рада 
постојећих КУД- ова за 
програме старих заната 
и традиционалне 
рукотворине 
 

Број нових секција у КУД- 
овима. Број нових 
чланова тих секција. Број 
одржаникх радионица и 
едукација.  

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе, годишњи 
извештаји рада 

Савет за права 
детета, 
институције 
културе, ВОУ,ЛС, 
КУД- ови, цивилне 
организације 

180.000,00 
ЈЛС- конкурс 

НВО 



КУД- ова и НВО 
организација 

8.2.3.4. Повећање броја пројеката из културе 

за децу и омладину у оквиру цивилног 
сектора 

Од 2021. до 

2024. у 
континуитету 

Повећан број пројеката 

из области културе у 
оквиру рада локалних 
цивилних удружења 
 

Број пројеката из области 

културе за децу кроз рад 
цивилних удружења 
 

Годишњи извештај 

ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе, годишњи 
извештаји рада 
КУД- ова и НВО 
организација 

Савет за права 

детета, 
институције 
културе, ВОУ,ЛС, 
КУД- ови, цивилне 
организације 

 2.000.000,00 

ЈЛС- конкурс 
НВО 

8.2.3.5. Успостављање алтернативних 
програма едукације из области културе за 
децу и омладину кроз рад цивилног сектора 
/популарна култура– филм, музика, стрип/ 

Од 2021.  До 
2024. У 

континуитету 

Одржани алтернативни- 
популарни програми 
културе кроз рад 
локалних цивилних 
удружења 
 

Број програма из области 
алтернативне или 
популарне културе за 
децу и младе у 
организацији локалних 
цивилних удружења 
Број учесника у 
програмима из области 
алтернативне или 
популарне културе 
 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе, годишњи 
извештаји рада 
КУД- ова и НВО 
организација 

Савет за права 
детета, 
институције 
културе, ВОУ,ЛС, 
КУД- ови, цивилне 
организације 

100.000,00 
ЈЛС- конкурс 

НВО 

8.2.3.6.Организовање специјалзоваих 
уметничких летњих кампова кроз програме 
цивилног сектора 

Од 2021. До 
2024. У 

континуитету 

Организоване летње 
уметничке 
манифестације и 
кампови кроз програме 
цивилних удружења 
 

Број летњих уметничких 
и других културних 
манифестација и кампова 
за децу у организацији 
локланих цивилних 
удружења 

Годишњи извештај 
ЛПА, годишњи 
извештај школа, 
годишњи 
извештаји о раду 
институција 
културе, годишњи 
извештаји рада 
КУД- ова и НВО 

организација 

Савет за права 
детета, 
институције 
културе, ВОУ,ЛС, 
КУД- ови, цивилне 
организације 

350.000,00 
ЈЛС- конкурс 

НВО 

 
 

ПРИОРИТЕТ 9. : ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9.1.: ПРАЋЕЊЕ НАПРЕТКА И ОСТВАРИВАЊА ЛПА ЗА ДЕЦУ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ 

Специфични циљ 9.1.1.: Праћење остваривања дечијих права кроз доступност служби 

 

Активности 

Период 

реализације 

(од-до) 

Очекивани 

резултат 

 

Индикатор(и) 

Средство(а) 

верификације 

Одговорна 

институција 

 

Партнери 

 

Потребни ресурси  

9.1.1.1. Формирање 

Савета за права 

детета као посебног 

општинског радног 

Од 2021.г. у 

континуитету 

 

Формиран 

Савет за права 

детета општине 

Бечеј 

Проценат 

реализованих 

активности 

Извештаји 

Општине Бечеј 

Извештаји СО 

Бечеј 

Општина Бечеј  установе, 

организације 

и 

институције 

Извор финансирања: ЈЛС 



тела за праћење 

остваривања дечјих 

права 

 која се баве 

питањима 

деце 

Савет за 

права детета 

владе РС 

9.1.1.2. 

Успостављање и 

редовно ажурирање 

базе података у циљу 

праћења остваривања 

ЛПА за децу 

 

 

 

 

Од 2021.г. у 

континуитету 

 

 

 

 

 

Успостављена 

база података 

са унетим 

индикаторима 

за праћење 

ЛПА за децу 

Број институција 

које користе базу 

података 

Извештаји 

Општине Бечеј 

 

 

Општина Бечеј 

Савет за права 

детета 

установе, 

организације 

и 

институције 

која се баве 

питањима 

деце 

Савет за 

права детета 

владе РС 

Републички 

завод за 

статистику 

 

Извор финансирања: ЈЛС  

9.1.1.3. Планирање  

приоритета ЛПА за 

децу у програмском 

буџету Општине 

Бечеј  

 

Од 2021.г. у 

континуитету 

 

Приоритети 

ЛПА за децу 

планирани у 

програмском 

буџету 

Општине Бечеј 

Проценат 

планираних 

приоритета 

Буџетски 

планови СО 

Бечеј 

Општина Бечеј установе, 

организације 

и 

институције 

која се баве 

питањима 

деце 

Савет за 

права детета 

Владе РС 

Републички 

завод за 

статистику 

Извор финансирања: ЈЛС 

9.1.1.4. Подношење 

извештаја о 

реализацији 

предвиђених 

активности по 

областима на годину 

дана 

Од 2021.г. у 

континуитету 

 

Извештај 

представљен 

јавности  

Проценат 

реализованих 

активности 

Извештаји 

Радном телу за 

праћење 

примене ЛПА 

за децу 

 

Савет за права 

детета 

општине Бечеј  

установе, 

организације 

и 

институције 

која се баве 

питањима 

деце 

Савет за 

права детета 

Владе РС 

Републички 

завод за 

статистику 

Извор финансирања: ЈЛС 



Специфични циљ 9.1.2.: Обезбеђивање инструменета јавне контроле и праћења примене ЛПА за децу 

 

Активности 

Период 

реализације 

(од-до) 

Очекивани 

резултат 

 

Индикатор(и) 

Средство(а) 

верификације 

Одговорна 

институција 

 

Партнери 

 

9.1.2.2. Формирање  

Радног тела за 

праћење примене 

ЛПА за децу  

Почетком 

2022.г.  

 

Формирано 

Радно тело за 

праћење 

примене ЛПА 

за децу 

Формирано 

Радно тело 

Донето Решење 

о формирању 

радног тела 

  

Општина Бечеј   Извор финансирања: ЈЛС 

9.1.2.3. Праћење 

примене ЛПА за децу 

и подношење 

годишњих извештаја 

о праћењу примене 

ЛПА за децу 

Од 2021. г. у 

континуитету 

Извештај 

представљен 

јавности 

Проценат 

реализованих 

активности 

Годишњи 

извештаји СО 

Бечеј 

Радно тело за 

праћење 

примене ЛПА 

за децу 

 Извор финансирања: ЈЛС 

 
 
 
 

Савет за права детета 
 

Усвојено на седници одржаној 30.12.2021.г. 
 
 
 
 
 
 
 

 


