
 
 

Страна 1.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  1. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                      29.12.2017.    2017.12.29. 

 

  

                                  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

                       ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

 

 

 
            ГОДИШТЕ  LIII  ÉVFOLYAM        29.12.2017.         2017.12.29.            БРОЈ  20a.  SZÁM                 
 

 
 

            

 

 

           Локални акциони план за младе општине Бечеј 2018-2021 

 
 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

2018 - 2021 

 

 

 

 

 

 



 
 

Страна 2.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  2. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                      29.12.2017.    2017.12.29. 

 

Садржај 
 

ПОЗДРАВНА РЕЧ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ............................................ 4 

ОПШТИ ПОЈМОВИ И СКРАЋЕНИЦЕ ...................................................................... 5 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ БЕЧЕЈ .............................................................. 5 

2. МЛАДИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ .............................................................................. 6 

2.2. Принципи и вредности ........................................................................................ 6 

3. АКТЕРИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ............................ 8 

3.1. Локална самоуправа као актер омладинске политике.......................................... 8 

3.2. Савет за младе ................................................................................................... 8 

3.3. Канцеларија за младе ......................................................................................... 9 

3.4. Установе за младе ............................................................................................ 10 

3.5. ЦИВИЛНИ СЕКТОР КАО АКТЕР ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ......................... 10 

3.6. Друге институције на локалном нивоу које се директно или индиректно баве 
младима .................................................................................................................. 11 

4. РЕВИЗИЈА ЛАПА .............................................................................................. 11 

Зашто ревизија ЛАП-а?............................................................................................ 11 

Методологија .......................................................................................................... 12 

Радна група............................................................................................................. 12 

Истраживање .......................................................................................................... 13 

Резултати добијени на основу обраде упитника су: ................................................. 14 

Анализа ЛАП-а и препоруке .................................................................................... 16 

5. - АКЦИОНИ ПЛАН ПО ОБЛАСТИМА ................................................................ 17 

5.1. - ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ ......................................................................... 17 

5.1.1. Издвојени  приоритети  и  мере ..................................................................... 18 

5.2. - КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ .................................................. 18 

5.2.1. Издвојени  приоритети  и  мере ..................................................................... 18 



 
 

Страна 3.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  3. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                      29.12.2017.    2017.12.29. 

 

5.3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ ...................................................................................... 19 

5.3.1. Издвојени приоритети и мере ........................................................................ 19 

5.4. - БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ ............................................................................... 19 

5.4.1. Издвојени приоритети и мере ........................................................................ 20 

5.5. - ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ ............................................................................. 20 

5.5.1. Издвојени приоритети и мере ........................................................................ 21 

5.6. РАД СА ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ................................................................... 21 

5.6.1. Издвојени приоритети и мере ........................................................................ 22 

5.7. ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ ........................................................................... 22 

5.7.1. ИЗДВОЈЕНИ ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ .................................................................. 23 

5.8. МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА ........................................................................ 23 

АКЦИОНИ ПЛАН .................................................................................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Страна 4.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  4. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                      29.12.2017.    2017.12.29. 

 

 

ПОЗДРАВНА РЕЧ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 

Са посебним задовољством истичемо да је Бечеј једна од Општина која се определила за 
стратешко планирање у овој области. Увидевши да су млади ресурс који може да покрене 
ову средину и учини је бољим местом за живот, определили смо се за активнију бригу о 
младима. Залажемо се за унапређење квалитета живота младих људи и претендујемо да 
посветимо посебну пажњу задовољењу њихових потреба.  

Важан корак у нашем деловању према младима јесте и подршка у изради и 
имплементацији докумената од круцијалне важности за спровођење омладинске 
политике. У том смислу, формирана је радна група и донета је одлука о ревизији 
Локалног акционог плана за младе општине Бечеј, односно израде документа за период  
од 2018 - 2021. године   

Документ који стоји пред Вама је резултат стручног рада радне групе, која је својим 
радом дала допринос побољшању квалитета живота младих у општини Бечеј. Изражавамо 
велику наду да ћемо заједничким залагањем допринети да овај документ буде 
имплементиран на адекватан начин и да ћемо у наредном периоду  имати видљиве 
показатеље напретка у области омладинске политике.  

 

                                                                                              

        

      Драган  Тошић 

Председник Општине Бечеј 
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Општи појмови и скраћенице 

 

ЛАП – Локални акциони план за младе 

КЗМ – Канцеларија за младе 

ДЗ – Дом здравља 

ПАС – Психоактивне супстанце 

ЦСР – Центар за социјални рад 

СОП – Субјекти омладинске политике 

ПУ – Полицијска управа 

УГ – Удружење грађана 

ЛВС – Локални волонтерски сервис 

ЕVS – European voluntary service (Европски волонтерски сервис) 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ БЕЧЕЈ 

 

Општина Бечеј налази се у срцу војвођанске равнице, на десној обали реке Тисе, са 
укупном површином од 487 км2 и 37.351 становником. Према националном саставу, 
општина Бечеј се сврстава у вишенационалне средине. Општину чине Бечеј (као седиште 
општине) и насељена места Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, Радичевић, Милешево, 
Дрљан и Пољанице. Климатски, територија општине налази се у средњем делу северног 
умереног појаса – умерено континентални климатски тип. Надморска висина се креће око 
82мнм. 

Земљиште на територији Општине Бечеј спада у ред најквалитетнијих. Чак 86% 
територије општине чини обрадиво земљиште. Природни потенцијали (клима, квалитет 
земљишта, водотокови) погодују развоју пољопривреде, те је на простору општине веома 
развијена интензивна земљорадња. 

Општина је повезана путном саобраћајном мрежом са свим околним општинама, а преко 
њих и великим центрима: Новим Садом, Суботицом и Београдом.  
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2. МЛАДИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ 

 

На основу података са претходно организованог пописа становништва, у Општини 
Бечеј, живи око 7400 особа старости од 15 до 30 година. Према истраживању млади у 
Бечеју своју општину посматрају као заједницу са просечним могућностима за младе. У 
односу на друге општине и градове у окружењу, процењују да им Бечеј пружа подједнаке 
могућности као и у другим општинама. Млади у Бечеју истичу да су задовољни 
могућностима образовања у свом месту, његовом доступношћу и квалитетом, а школа и 
образовање се истичу као важан фактор за лични развој. Такође, млади оцењују да су 
могућности за бављење спортом, његова понуда и разноврсност на врло високом нивоу. 
Осим тога, млади оцењују да постоји довољан број разноврсних места за изласке. 
Препознаје се улога удружења и Канцеларије за младе и истиче се њихово постојање као 
важно како за лични развој тако и за развој целе заједнице.  

Млади у општини Бечеј за највеће проблеме у својој општини препознају: 

1. Незапосленост младих и недостатак радних места 

2.  Мотивисаност младих, незаинтересованост, пасивност апатија и песимизам 

3. Недостатак простора за младе 

4. Вршњачко насиље и општу безбедност младих 

Како би се побољшао квалитет живота у општини, млади предлажу повећан ниво рада 
на следећим приоритетним пољима: 

1. Здравље 

2. Запошљавање 

3 Образовање 

 

2.2. Принципи и вредности 

Локални акциони план за младе Општине Бечеј се заснива на неколико принципа и 
вредности, а у складу са Националном стратегијом за младе и Акционим планом политике 
за младе у Војводини, који су у складу са Уставом Републике Србије, Универзалном 
декларацијом о људским правима, Конвенцијом УН о правима детета са Протоколима, 
Конвенцијом Савета Европе о људским правима и основним слободама, као и 
Међународним пакетом о грађанским и политичким правима. 
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Принципи ЛАП-а  су: 

• Поштовање људских права –Сви млади имају иста права без обзира на пол, расну 
и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију, 
социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. Стварају се равноправне 
могућности за развој младих, засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, 
властитим изборима и способностима. 

• Равноправност –Сви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на 
лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са разноврсним сопственим 
карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне 
равноправности, недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и 
друштвеног развоја младих. 

• Одговорност –Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и 
одговорност младих у складу са њиховим могућностима. 

• Доступност –Препознају се и уважавају капацитети младих као важан друштвени 
ресурс, при чему се исказује поверење и подршка њиховим потенцијалима. Омогућава се 
и обезбеђује доступност свих ресурса младима. Обезбеђују се услови за очување здравља 
младих и квалитетно провођење слободног времена. Афирмише се и стимулише 
постепено увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима.  

• Солидарност –Развија се међугенерацијска солидарност и улога младих у изградњи 
демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, култура 
ненасиља и толеранције међу младима. 

• Сарадња –Подржава се и обезбеђује слобода удруживања како са вршњацима тако 
и са различитим генерацијама на локалном, националном и међународном нивоу. 

• Активно учешће младих –Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и 
могућност како би млади учествовали у процесу доношења одлука и изградњи бољег 
квалитета живота. 

• Интеркултурализам -Омогућава се поштовање различитости у свим областима 
људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа 
усмерених на неговање и развијање интеркултуралног дијалога међу младима.  

• Целоживотно учење –Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу 
знање и вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање 
формалних и неформалних облика образовања и развијање и успостављање стандарда у 
образовању. 
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• Заснованост –Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности 
који се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и 
резултатима истраживања о младима. 

3. АКТЕРИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 

Омладинску политику на локалном нивоу спроводи локална самоуправа уз учешће 
институција задужених за посебне области од значаја за младе и у сарадњи са цивилним 
сектором. Успешно спровођење омладинске политике подразумева унапређење 
друштвеног положаја младих и стварање свих релевантних услова за остваривање 
потреба младих, као и интереса од значаја за младе. Локална самоуправа са свим осталим 
актерима треба да створи услове за подршку младима у организовању и активном учешћу 
у свим процесима како би унапредили положај младих у локалној заједници. 

3.1. Локална самоуправа као актер омладинске политике 

Прави пут у системској бризи о младима налази се у именовању већника за младе у 
општинском/градском већу. Постојање већника задуженог за бригу о младима значи 
постојање особе која је директно задужена за системску бригу о младима у 
општини/граду. Већник мора да буде упознат са проблемима младих у средини, заступа 
интересе младих спровођењем политика од значаја за младе и заговара адекватан буџет. 
Особа која врши функцију већника директно сарађује са Саветом за младе и 
Канцеларијом за младе. 

3.2. Савет за младе 

Савет за младе је саветодавно тело локалне самоуправе, основано од стране локалне 
управе зарад бриге о младима. Савет представља механизам за међусекторску сарадњу 
актера задужених за дефинисање и спровођење омладинске политике на локалном нивоу 
и функционише по принципу ко-менаџмента у заједничком доношењу одлука 
представника јавног и цивилног сектора о институционалној бризи о младима. Зависно од 
развијености локалне средине одређује се број чланова савета, а препорука је да 
половину чланова чине млади. Представници савета бирају се на документован и 
транспарентан начин, независно који сектор представљају. При избору чланова, локална 
самоуправа треба унапред да дефинише критеријуме и начине избора представника, као 
и да обезбеди да највећи број младих буде информисан како може да се кандидује, али и 
да учествује у раду савета. Савет би требало да чине представници ђачких парламената, 
удружења младих и за младе, представници локалне заједнице, институција система и 
експерти. Функционалност и одрживост Савета обезбеђује се тако што су чланови 
одговорни и мотивисани  да заједно сарађују, уче, размењују знања и информације, 
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истражују потребе и на основу њих планирају и доносе закључке, смернице, препоруке и 
Локални акциони план. Савет за младе има задужење да: 

1. ствара услове за иницирање израде, дефинисање и праћење спровођења локалне 
омладинске политике; 

2. прати израду и даје мишљење о посебним локалним акционим плановима, 
програмима и политикама у сагласности са НСМ; 

3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе 
општине/града; 

4. даје мишљење  о нацртима прописа и одлука које доноси скупштина у областима 
од значаја за младе;  

5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске 
политике и локалних акционих планова и програма за младе, подноси их скупштини, 
председнику општине и општинском већу; 

6. подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на младе;  

 

3.3. Канцеларија за младе 

 
Канцеларија за младе као део градске/општинске управе је административно тело 

које води системску бригу о младима на локалном нивоу и одговорна је за спровођење 
локалне омладинске политике. Општина/град оснива КЗМ како би обезбедила услове за 
активно учешће младих у животу и раду локалне заједнице, али и оснаживање 
креативног испољавања младих. 

КЗМ у свом раду: 
1. Развија, спроводи и прати локалну омладинску политику– иницира израду и прати 

спровођење ЛАП локалне стратегије за младе;  
2. Успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима омладинске политике– 

умрежавање, комуникација и координација;   
3. Учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 

сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово остваривање; 
4. Прати рад одговорних за рад са младима и  трошење градских/општинских 

средстава;  
5. Подстиче активизам младих, комуницира са младима, удружењима младих и за 

младе и обезбеђује учешће младих у процесима доношења одлука;  
6. Иницира припрему, припрема и реализује пројекте и учешће општине/града у 

програмима и пројектима за младе; 
7. Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или 

потпуно финансирају из буџета општине/града; 
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8. Предлаже буџет за реализацију ЛАП-а; 
9. Спроводи конкурс за реализацију ЛАП-а; 
10. Прати остваривање и прикупља извештаје о реализацији пројеката од значаја за 

младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине/града; 
11. Обезбеђује подршку у раду Савета за младе и другим општинским телима; 
12.  Редовно прати потребе младих анализом трендова стања и потреба, спроводи 

истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници са посебним 
освртом на рањиве групе младих и степена и квалитета њиховог укључивања;  

13. Води базу података о активним удружењима младих и за младе, као и 
неформалним групама у локалној заједници.1 

 

3.4. Установе за младе 

 
Установа за младе се оснива од стране општине/града за реализацију омладинске 

политике и омладинског рада и финансира се из буџета оснивача, а своје активности 
спроводи у сарадњи са свим актерима омладинске политике. Она може да представља 
један вид омладинског центра који своје активности усмерава ка: 

1. Промовисању активизма младих и подржавању развоја и рада иницијатива младих 
и омладинског сектора на локалном нивоу; 

2. Развијању програма неформалног образовања на теме од интереса за младе, 
препознате у ЛАП;  

3. Спровођењу најразличитијих услуга препознатих као потребе младих/омладинског 
сектора (истраживачки рад, организатор културног живота, ваннаставних активности, 
сервис за пружање услуга удруженим младима,програми у спровођењу мера активног 
запошљавања итд.); 

4. Подржавању и спровођењу програма међународног омладинског рада и 
мобилности младих; 

5. Учествовању у изради ЛАП и имплементацији програма из ЛАП у сарадњи са КЗМ и 
Саветом за младе и ОЦД 

3.5. Цивилни сектор као актер омладинске политике 

 
Преузимање одговорности од стране појединца у процесима доношења одлука и његов 

активизам кроз самоорганизовање суштина су удруживања и развијања организација 

                                                           

1Примена националне стратегије за младе на локалном нивоу стандарди рада канцеларије за младе и компетенције 
координатора, Министарство омладине и спорта Р. Србије и ГИЗ, Београд 2012. 
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цивилног друштва– ОЦД. Млада особа треба да утиче на одлуке о личном развоју, али и о 
развоју заједнице и друштва уопште.  

Иницијативе цивилног друштва чине организације и групе људи који креирају 
конкретне циљеве деловања унутар демократског система и раздвојене су од политичког 
и економског друштва. Оне могу бити неформалне и формалне. 

 
 

3.6. Друге институције на локалном нивоу које се директно или индиректно 
баве младима 

 
Осим наведених актера на локалном нивоу, никако се не могу занемарити друге 

институције које се директно или индиректно баве младима. Оне су од виталног значаја 
за целокупни обухват младих у омладинској политици на локалу. Под другим 
институцијама се подразумевају основне и средње школе, домови здравља, полицијске 
управе, филијале националних служба за запошљавање, музеји, библиотеке, спортске и 
друге културне, здравствене институције и установе. КЗМ као чвориште институционалне 
омладинске политике би требало да са свим наведеним актерима успоставља контакте, 
поставља и развија сарадњу у циљу пуне подршке младима на локалном нивоу.  

4. РЕВИЗИЈА ЛАПа 

Канцеларија за младе општине Бечеј је извршила ревизију Локалног акционог плана за 
младе општине Бечеј у периоду април – септембар 2017. године  Ревизија ЛАПа је рађена 
на основу препорука које су добијене од стране  немачке организације за 
интернационалну сарадњу (ГИЗ) у партнерству са Министарством омладине и спорта 
Републике Србије. 

Зашто ревизија ЛАП-а? 

Процес ревизије ЛАП-а чини скуп активности којима се анализирају постигнућа, 
идентификују критичне тачке плана и критичне тачке реализације и редизајнирају 
процеси који не дају оптималне резултате.  

Ревизија акционих планова за младе је једна од фаза циклуса планирања у области 
омладинске политике. 

Процес ревизије ЛАП-а представља анализу постигнутих резултата у оквиру процеса 
имплементације ЛАП-а од стране различитих актера као и мишљења младих, и на основу 
те анализе креирање  препорука и корективне мере, како би ефекти локалне омладинске 
политике били оптимални.  
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Методологија 

Методологија ревизије ЛАП-а подразумева три фазе: 

1. Прикупљање података и аналитичка обрада података 

2. Квалитативна анализа података – креирање препорука и корективних мера 

3. Измене, допуне и усвајање препорука - ревизија ЛАП-а и израда акционог плана за 
наредни период 

У оквиру ове три фазе, реализовани су следећи кораци:  

- Обезбеђивање подршке од стране руководства локалне самоуправе  
- Доношење Одлуке Председника о вршењу ревизије ЛАП-а за младе општине Бечеј 
- Именовање Радне групе за ревизију и израду ЛАП-а 
- Припрема процеса прикупљања података 
- Прикупљање података 
- Израда статистичког извештаја на основу обраде прикупљених података 
- Израда ревизионог извештаја 
- Израда нацрта ЛАП-а на основу добијених резултата и препорука 
- Достављање ЛАП-а Скупштини на усвајање 

 

Радна група 

 

Одлуком Председника, формирана је радна група од 15 чланова: 

1. Дејан Терзић, члан Општинског већа задужен за подручје спорта и омладине 
(председник Радне групе) 

2. Дане Мандић, координатор Канцеларије за младе општине Бечеј 

3. Саша Марић, сарадник у Канцеларији за младе општине Бечеј 

4. Ивона Божовић, директорица Центра за социјални рад Бечеј 

5. Дејан Петковић, Полицијска станица Бечеј 

6. Маргарита Берчек, психолог, ОШ „Здравко Гложански“ Бечеј 

7. Нада Вуканић, психолог, Економско – трговинске школа Бечеј 
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8. Добрила Ђин, координаторка Канцеларије за ромска питања општине Бечеј 

9. Александар Ђекић, председник Бечејског удружења младих 

10. Оливера Дунђерски, представница Еколошке мреже Паноника 

11. Миклош Силађи, из КМВ – уметничко такмичење средњошколаца 

12. Едвин Ференц, из МКУД, „Петефи Шандор“ 

13. Андреј Михајловић, специјалиста клиничке биохемије, Дом здравља Бечеј 

14. Маринко Момчићевић, испред одбојкашког клуба „Либеро“ Бачко Градиште 

15. Катарина Курћубић, Удружење грађана „Когницио“. 

  

Истраживање 

Инструмент за истраживање је био анкетни упитник којим су испитани следећи елементи: 
информисаност младих, укљученост младих и ставови о приоритетима омладинске 
политике на нивоу локалне заједнице и потребе на нивоу активности.  

Истраживањем је обухваћено 270 младих узраста од 15 до 30 година који живе на 
територији општине Бечеј. 

Узорак је чинило 39.8 % испитаника мушког и 60,2% испитаника женског пола. Упитник је 
дистрибуиран на српском и на мађарском језику, 177 испитаника је попунило упитник који 
је био на српском језику, док је 93 испитаника попунило упитничку форму на мађарском 
језику.  

Испитаници су према старости подељени у 3 категорије: мање од 18 година, од 18-
26година, од 26-30година. Највећи број испитаника сачињавају млади од 15 до 18 година 
(59,9% испитаника).  

 Фреквенција Проценти 

15 - 18 година 162 59.9 % 

од 18 - 26 година 78 29.0 % 

од 26 – 30 година 30 11.2 % 

Укупно 270 100.0 % 
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Највећи део испитаника јесу млади са средњошколским образовањем (4. степен) 42,4 %, 
док је мањи број испитаника који су завршили више степене формалног образовања или 
су у току школовања на факултетима/вишим школама. 

 Фреквенција Проценти 

Основна школа 77 28.3 % 

Средња школа (3. степен) 36 13.4 % 

Средња школа (4. степен) 114 42.4 % 

Виша школа 11 4.1 % 

Факултет 29 10.8 % 

Постдипломске студије 3 1.1 % 

Укупно 270 100.0 % 

 

64,7 % испитаника је из Бечеја, а 35,3 % испитаника из насељених места општине Бечеј. 

Највећи део узорка испитаника који су учествовали у истраживању јесте незапослено 
(83,5%), што делом условљено тиме што највећи део узорка чине управо млади који су 
још у процесу школовања узраста до 18 година (ученици и студенти). 

Канали дистрибуције упитника су били: 

1. електронско анкетирање 

2. анкетирање у школама 

3. анкетирање посредством партнерских институција и организација (Месне заједнице, 
удружења грађана, спортска удружења) 

 

Резултати добијени на основу обраде упитника су: 

 

На питање 1 из секције Информисаност (Да ли сте упознати са радом КЗМ) 8,9% је 
одговорило апсолутно потврдно, док је 35,2% изјавило да је информисано путем медија, 
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11,1% да је информисано директно кроз учешће у активностима које КЗМ организује, док 
је 44,4% је дало негативан одговор односно да нису уопште упознати са постојањем и 
радом Канцеларије за младе општине Бечеј.  

На питање број 2 из групе питања о информисаности младих (Да ли си упознат са 
процесом реализације ЛАП-а) чак 73% испитаника је изјавило уопште нису информисани 
док је кроз директно учешће или кроз неки вид медија тек једна четвртина младих 
информисана. 

На питање број 3 из секције Информисаност (Колико често имаш прилику да добијеш 
информације о реализацији ЛАП-а за младе и раду КЗМ) 27,8% испитаника је изјавило да 
није заинтересовано, 28,5% истиче да никада не добија информације и да мора сам да их 
потражи, док је тек 5,6% младих изјавило да информације добија редовно.  Информације 
које се деле и на које млади могу да наиђу једна трећина оцењује да су информације 
сажете и кратке, усмерене на одређену активност. 

Питање број 5 из секције Информисаност је истражило начине информисања младих о 
раду КЗМ и процесу реализације ЛАП-а. 79 од укупног броја испитаника наводи локалне 
медије као извор информисања, 53 наводе пријатеље као извор и тек мали број ученички 
парламент, друштвене мреже, породицу и локална удружења младих.  

Упитник је истражио могућности унапређења информисаност младих у КЗМ. Млади 
одговарају да је неопходна боља промоција рада КЗМ-а. При чему истичу неопходност 
промоције КЗМ унутар школа, где ће педагошки кадар2 бити укључен у информисање и 
усмеравање младих на активизам. Поред тога сматрају да је значајан вид промоције 
постављање плаката у школама преко којих ће информације о волонтирању, конкурсима 
и другим могућностима бити доступна ширем кругу ђака. Осим школе као извора 
информација, млади фаворизују информисање и ширење вести  кроз медије тј. кроз 
радио, телевизију, друштвене мреже, сајт општине. Такође, истичу да садржај активности 
мора бити атрактивнији чиме ће привући младе да се прикључе, а касније и остану 
активни унутар КЗМ.  

Информисање младих као процес и као инструмент за унапређење квалитета живота, 
знања, вештина и могућности запошљавања се истиче као велики изазов не само у Бечеју 
и другим општинама и градовима Републике, већ и на нивоу Европе. Истраживање 
показује да је поред благог пораста информисаности младих о постојању и раду КЗМ тај 
проценат још увек на половини популације. Поред развијених елемената информисања 
младих који су били постављени као тачке развоја у претходном ЛАП-у (Активна фејсбук 

                                                           

2 Наставно и ненаставно особље које директно ради са младима (наставници, стручни сарадници и управа 
школе) 
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страница, комуникација и сарадња са медијима) елементи информисаности требају бити 
даље и константно одржавани.   

Укљученост младих  је посебан елемент који је истражен кроз упитник.  

На питање број 1 (Да ли сте укључени у активности КЗМ или пројекте из области 
омладинске политике) 5,2% је одговорило потврдно у потпуности, 16,8% делимично и 
75,2% негативно и тек 2,2% који су изјавили да нису били укључени али би волели да се 
прикључе. У односу на претходно истраживање, овај податак се променио за мали износ у 
позитивном смеру што показује тенденцију очекиване благе промене.  

На питање број 2 (Уколико сте укључени, на који начин сте укључени у активности КЗМ 
и пројекте омладинске политике) више од једне трећине испитаника наводи да су 
укључени кроз волонтерске активности што показује доминантно развијен волонтерски 
дух и ангажман у општини Бечеј, 19% наводи да је то кроз реализацију неког пројекта, 
20% као корисник активности/програма пројеката, док једна четвртина не наводи никакав 
ангажман.  

Задовољство начином на који су укључени у активности КЗМ, млади оцењују позитивно 
са фреквенцијом од  57%.  Своје незадовољство исказује 41% што у односу на претходну 
анализу и тадашњих 62,4% чини огроман помак у квалитету рада КЗМ. 

Упитник је посебно затражио мишљење младих  о томе како да се унапреди учешће 
младих у активностима. Већи број младих као неопходност наводи отварање омладинског 
клуба и отварање огранака у сваком насељеном месту у општини што говори о истакнутој 
потреби младих за местима која би се специфично усмерила на активности младих особа.  

Елемент укључивања младих треба да се наставља на информисање и ослони на друге 
елементе омладинске политике (Савет за младе). Тек заједничким радом на овом 
елементу и у сарадњи са Радном групом за израду овог документа, као и уз активно 
учешће локалних актера који се директно или индиректно баве младима у општини Бечеј 
можемо очекивати даљи напредак у квалитету живота младих у Бечеју.  

Млади су одговарали на питање које су то активности за које би били 
заинтересовани односно које би похађали уколико би биле реализоване од стране КЗМ 
унутар њихове општине. Одговори су укључени у табеларни приказ акционог плана.  

Анализа ЛАП-а и препоруке 

Може се оценити да је спровођење Акционог пана који је био на снази у претходном 
периоду донело благи помак у квалитету живота и активностима за младе на нивоу 
општине Бечеј. Акциони план је пратио смернице из претходне анализе те су се 
активности свеле на специфичније, реалније и  достижније. На овај начин се лакше могу 
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пратити ефекти и резултати рада.  Препорука за усклађивањем низа неусаглашености су 
узете у обзир, али још увек постоји простор за унапређење активности и механизма 
оцењивања и мерења промена. Веома је важно узети у обзир искуства и праксе из других 
општина и градова у Покрајини и Републици на примени ЛАП-ова за младе. Промене су се 
показале као видљиве и значајне како за појединце тако и за заједницу, али су доста 
споре. Константним усклађивањем потреба младих, учешћа партнера на локалном нивоу 
као и адекватним коришћењем ресурса, може се очекивати даљи развој и напредак ове 
области.  

Препорука се односи на корекцију циљева и усклађивање са активностима, као и 
равномерније укључивање свих приоритета.  

У периоду имплементације је и даље постојало фаворизовање појединих приоритета.  
Потребне су одређене корективне мере како би био постигнут баланс између 
појединачних области. 

Препорука је да, у складу са стандардима рада КЗМ3, буду дефинисане и активности 
усмерене на унапређење капацитета рада КЗМ.  

Оставља се простор за примере добре праксе из других општина, ЛАП би требао да 
предвиди и расписивање конкурса за имплементацију ЛАП-а, односно његових појединих 
сегмената. Конкурси су углавном отворени за цивилни сектор и оваквим приступом се 
обезбеђује непристрасност, објективност, а пре свега усклађеност са Стандардима рада 
КЗМ препоручени од стране Министарства омладине и спорта. Отварањем конкурса се 
шаље сигнал и позив на партнерски однос са локалном самоуправом, повећава се 
поверење и транспарентност процеса.  

5. - АКЦИОНИ ПЛАН ПО ОБЛАСТИМА 

У процесу ревизије Локалног акционог плана за младе општине Бечеј, утврђено је 
постојање потребе за унапређивањем активности, као и за додавањем нове приоритетне 
области која се односи на међусекторску сарадњу на нивоу општине. Садржински, 
области су остале исте и у складу на Националном стратегијом за младе. 

5.1. - ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 

Добро осмишљено и квалитетно постављено информисање младих даје резултате 
скоро у свим осталим пољима - здравље, запошљавање, образовање, култура, слободно 
време и др. Анализа истраживања за потребе ЛАП-а, говори да млади генерално немају 
                                                           

3 Примена Националне стратегије за младе на локалном нивоу (Министарство омладине и спорта/ГИЗ, 
2012) 
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довољно развијену свест о важности информисања за њихово функционисање и живот 
уопште. Подизање свести о важности информисања и као и боља промоција активности 
за младе требају бити задатак не само Канцеларије за младе већ свих актера који се 
директно или индиректно баве младима и у чијем је опису рада информисање младих.  

5.1.1. Издвојени  приоритети  и  мере 

 Приоритет: Унапређење информисаности младих у општини Бечеј 

Циљ 1: Прилагођавање извора информисања и садржаја информација потребама младих 

Циљ 2: Оснаживање младих да самостално траже информације 

 

5.2. - КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ 

 

Култура и слободно време младих је област која обухвата широк дијапазон активности, а 
које пружају неограничене могућности за квалитетан развој личности, формирање 
културних и друштвених вредности. Култура је препозната као важан део инструмената и 
програма политике Европске уније. Према Лисабонском Уговору из 2009. године, ЕУ се 
обавезује да у свим активностима узима у обзир културу како би се поспешило 
поштовање међу културама и промовисала разноликост. Други општи циљ ЕУ Стратегије 
за младе 2010-2018. је охрабривање младих људи да активно учествују у друштву, што се 
свакако односи и на културну и друштвену партиципацију младих. У оквиру ЛАП-a су 
обухваћене активности из домена културе, физичке културе односно спорта, забаве, 
волонтирања, активног деловања кроз организације, неформалне групе и продукције. 

 

5.2.1. Издвојени  приоритети  и  мере 

 

1. ПРИОРИТЕТ:  Подстаћи организацију културних дешавања која укључују 
младе 

ЦИЉ 1:  Организовање културних дешавања према потребама младих: 

ЦИЉ 2: Стварање услова за квалитетно организовање програма и укључивање младих: 

2. ПРИОРИТЕТ: Унапредити информисаност младих о могућностима за 
провођење слободног времена  



 
 

Страна 19.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  19. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                      29.12.2017.    2017.12.29. 

 

ЦИЉ 1: Квалитетан, отворен и лак приступ информацијама и промоција дешавања   

3. ПРИОРИТЕТ: Препознавање и признавање волонтерског рада међу младима и 
у заједници 

4. ПРИОРИТЕТ: Промоција спорта и подстицање младих за бављење спортом 

5. ПРИОРИТЕТ: Креирање окружења за квалитетно провођење слободног 
времена свих младих у општини Бечеј  

5.3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 

 

У односу на целокупно становништво, млади су најмање угрожени здравственим 
проблемима, тако да код њих више пажње треба обратити на промоцију здравих стилова 
живота и превенцију болести него на лечење. У процени приоритетних области, млади су 
као други највећи приоритет оценили управо област здравља. Млади препознају важност 
и приоритет који здравље има за њихов живот и функционисање. 

5.3.1. Издвојени приоритети и мере 

 

1. ПРИОРИТЕТ: Побољшање квалитета исхране младих кроз информисање 
младих о предностима здраве исхране и негативним последицама „брзе хране“ 
и лоших дијета 

2. ПРИОРИТЕТ: Подизање свести о здравом животу без болести зависности 

3. ПРИОРИТЕТ: Здрав сексуални живот младих 

4. ПРИОРИТЕТ: Образовање младих за пружање мера прве помоћи 

 

5.4. - БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

 

Безбедност младих је једна од приоритетних области Националне стратегије за младе. 
Савремено схватање безбедности огледа се у концепту људске безбедности која полази 
од појединца и његових потреба, али не подразумева само физичку безбедност, већ и 
широк опсег људских права, као и постојање адекватних услова за развој и остварење 
потенцијала појединца у свим сферама живота. Према познатој дефиницији Програма УН 
за развој (УНДП) људска безбедност обухвата индивидуалну безбедност и безбедност 
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заједнице, као и економску и политичку безбедност, безбедност хране и животне средине 
и здравствену безбедност. 

5.4.1. Издвојени приоритети и мере 

 

1. ПРИОРИТЕТ: Подизање нивоа саобраћајне културе 

2. ПРИОРИТЕТ: Превенција електронског насиља 

3. ПРИОРИТЕТ: Подизање нивоа опште безбедности 

5.5. - ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 

 

Истраживања у образовању су се дуго времена фокусирала само на формално 
образовање. На таласу глобалних економских, еколошких и културних промена 
последњих деценија, мењају се захтеви за образованим понашањем људи. Промена и 
флексибилност стварног живота такође подразумева и промену флексибилност света 
учења. Ово се подједнако односи на индустријске земље и на земље у развоју.  

Због ових промена, процеси учења ван формалних система све више добијају на 
значају.  

Када се говори о учењу, углавном се мисли на формални контекст образовања. Велики 
део знања и компетенција се стиче у другим ваншколским контекстима. Постоји 
неограничен број ситуација учења изван школе: људи уче на радном месту, у слободно 
време, путем медија, на курсевима вечерњих школа, на омладинским разменама,  
волонтерски, решавањем актуелних проблема, на својим грешкама. Уче од инструктора, 
колега, партнера и конкурената, родитеља, пријатеља или од деце. Сви ови облици 
учења одвијају се свакодневно ван школе и других формалних образовних институција. 

Нови медији омогућили су непосредни пренос података, интернет омогућава сталну 
доступност најактуелнијим знањима, која се и даље веома брзо развијају. У радном 
животу то води ка томе да се људи морају редовно стручно усавршавати како би у свако 
доба располагали с најновијим информацијама.  

У складу са изнетим, образовање се дели на три групе: формално, неформално и 
информално. 

Појам формално образовање се односи на учење у некој установи формалног (државног) 
образовног система Под тим појмом су обједињени сви облици школовања од 
основношколског до високошколског, укључујући средње струковне школе, чији су 
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носиоци државе или су признате од државе, а које испуњавају националне образовне 
прописе.  

Неформално учење је сваки вид образовања који се спроводи ван формалног 
образовног система (школе или факултета), мада може да представља допуну формалном 
образовању. Односи се на лични и друштвени развој. Неформалним учењем стичу се 
знања, вештине и компетенције усмерене на развој личних потенцијала и вредности, као 
и на побољшање конкурентности на тржишту рада. Активности у неформалном учењу 
одвијају се према принципима добровољности и активног учешћа, ослањајући се на 
искуства оних који у њима учествују. У неформалном учењу они који учествују у 
активностима учења креирају крајње исходе процеса.  

Информално учење (синоним: спонтано учење) подразумева процес учења који се 
одвија континуирано, неплански, током читавог живота при чему појединац стиче 
ставове, вредности, вештине и знања чији су извори различити утицаји и ресурси у 
сопственој средини, као и из свакодневних искустава (породица, група вршњака, комшије, 
сусрети, библиотека, мас-медији, посао, игра). Информално учење је такође препознато и 
као имплицитно учење тј. односи се на ситуације у којима учење није јасан и унапред 
дефинисан циљ али се свеједно дешава (нпр. учење кроз рад).  

Сва три облика образовања се морају подстицати и популаризовати код младих, као и 
њихово укључивање у елементе образовног система и креирање различитих програма 
образовања.  

5.5.1. Издвојени приоритети и мере 

 

1. ПРИОРИТЕТ: Развијање свести о значају учења код младих 

2.ПРИОРИТЕТ: Поспешивање партиципације младих у образовном систему 

3.ПРИОРИТЕТ: Подизање капацитета локалних удружења и организација да се 
баве неформалним образовањем  

4. ПРИОРИТЕТ: Стварање услова за квалитетно и стручно реализовање програма 
неформалног образовања у складу са потребама младих 

5.6. РАД СА ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА  

 

У прегледу и анализи стања потребно је уважити неједнаке животне шансе осетљивих 
група младих и могуће ризике искључености и неједнакости оних особа које живе у 
тешким условима. Неопходно је идентификовати постојање оних младих којима је 
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потребно понудити адекватан садржај, прилагођен њиховим могућностима и потребама. 
Чињеница је да не постоји довољан број програма који су намењени свим категоријама 
осетљивих група младих. Такође, неопходно је повећати свест младих о правима и 
потребама осетљивих група млад. Рад на овом приоритету је посебно важан јер се огледа 
у Стандардима рада Канцеларија за младе и у складу је са Националним напорима за 
укључивање младих из осетљивих група у све друштвене токове. 

5.6.1. Издвојени приоритети и мере 

 

1. ПРИОРИТЕТ: Унапређење положаја младих из осетљивих група 

2. ПРИОРИТЕТ: Повећање нивоа информисаности младих о правима и потребама 
младих из осетљивих група 

3. ПРИОРИТЕТ:  Креирање активности и услуга из различитих области, 
прилагођене младима из осетљивих група 

4. ПРИОРИТЕТ: Развијање свести младих о уважавању различитости и 
толеранције 

5. ПРИОРИТЕТ: Унапређење родне равноправности 

 

5.7. ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

 

Међу препознатим проблемима је недовољан ниво едукације о предузетништву, као 
начину самозапошљавања, што је један од узрока неразвијеног предузетничког духа 
младих у нашој средини. Поред тога, постоји и како недовољан ниво, тако и недовољна 
информисаност младих о програмима за подстицање запошљавања, програма 
преквалификација и доквалификација и расписаним конкурсима. Такође, код младих није 
довољно препознат значај волонтирања као шансе за стицање искуства и потенцијалне 
„одскочне даске“ за запошљавање. 

Област запошљавања је свакако доминантан проблем данас када су млади у питању и 
прожима се кроз различите аспекте њихових живота. Млади препознају значај сопственог 
запослења, нарочито уколико имамо у виду актуелну ситуацију како у држави тако и у 
свету. Свакако да је важно понудити им адекватна и атрактивна решења како бисмо 
избегли све извеснију апатију, депресивност и склоност ка девијантним облицима 
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понашања који су одраз континуираног незадовољства и негативне процене будућих  
догађаја. 

 

5.7.1. ИЗДВОЈЕНИ ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ 

 

1. ПРИОРИТЕТ: Подршка програмима усмереним на повећање запошљивости 

2. ПРИОРИТЕТ: Промоција и подршка развоју предузетништва и предузетничког 
духа код младих 

5.8. МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА 

Подршка младима у њиховом пуном друштвеном и социоекономском развоју и учешћу у 
развоју локалне заједнице није и не може бити одговорност једне особе, нити само једне 
организације или институције. То је задатак свих актера омладинске политике у локалној 
заједници. Синхронизованим радом, међусобним обавештавањем, сарадњом и 
планирањем можемо очекивати позитивне резултате у домену подршке младима. Сама 
природа институционалне бриге о младима упућује на интерсекторски рад и ослањање 
више сектора на заједнички циљ. Оснаживање локалних актера да се баве омладинском 
политиком на савремен и реформски начин је један од основних предуслова  успешне 
омладинске политике. Ту се посебно мисли на канцеларију за младе која ће једино кроз 
рад на развоју сопствених знања и вештина моћи да креира адекватну омладинску 
политику у својој средини. Неопходно је континуирано унапређивање квалитета рада 
КЗМ, нарочито кроз сталну и обухватну едукацију кадра, као и кроз промоцију рада КЗМ, а 
свакако и кроз стварање услова за иновативне облике рада у оквиру саме КЗМ.  

Кроз међусекторску сарадњу се ствара могућност за размену искустава и унапређење 
заједничких сегмената рада између различитих субјеката на локалном нивоу. Заједничким 
радом институција и организација које директно или индиректно раде са младима и за 
младе се усмерено даје јача подршка за развој младих. Кроз међусекторску сарадњу се 
подиже ниво информисања о активностима како код младих тако и на нивоу сарадње 
актера омладинске политике.  

Предуслов за успешну омладинску политику и пуну подршку младима подразумева 
заједничко ангажовање свих актера омладинске политике а самим тим и поделу ризика, 
средстава, ресурса а као коначну корист овакав рад доноси бољем друштвеном положају 
младих у локалној заједници.  
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ЛАП дефинише неколико активности у циљу покретања и одржавања међусекторске 
сарадње а у складу са спроведеним истраживањем и трендовима у развоју 
институционалне омладинске политике у земљи.  

На овим принципима треба да се заснива и праћење и вредновање спровођења ЛАП-а. 
Јасна подела одговорности, добра координација и сарадња релевантних тела на 
општинском нивоу, те њихово повезивање са надлежним покрајинским и националним 
телима, удружењима грађана и другим институцијама представља одговорно вођење 
омладинске политике.  

Праћење реализације за превасходни циљ има осигурање квалитета спровођења ЛАПМ.  

Предуслови за успешно спровођење ЛАПМ су: 

- партиципативни приступ спровођењу (консултације, сарадња и учешће у 
одлучивању свих заинтересованих страна, а посебно младих), 

- обезбеђивање средстава из различитих извора,  

- повезивање са постојећим локалним, покрајинским и националним стратешким 
документима и процесима њиховог спровођења 

- повезивање и сарадња са релевантним актерима омладинских политика на свим 
нивоима у земљи и региону 

- поштовање принципа родне равноправности код спровођења свих активности 
предвиђених овим документом (залагање за равноправно учешће свих без обзира на пол, 
родни идентитет и/или изражавање) 

Спровођење ЛАП-а биће засновано на годишњим оперативним плановима. Ови 
планови развијаће се у периоду октобар-децембар текуће године за наредну годину. 
Спровођењем кроз годишње планове осигураће се усклађеност планираних и спроведених 
активности са актуелним контекстом и потребама у сваком тренутку.  

Оперативни планови садржаће детаљну разраду активности, финансијске елементе 
плана (потребан буџет) и индикаторе за праћење на основу којих ће се вршити процена 
успешности реализације ЛАПМ. Мониторинг и евалуација успешности имплементације 
ЛАПа биће вршена на основу процене екстерног монитора и евалуатора, у сарадњи са 
координатором КЗМ. 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

 
5.1. ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 

Активности Рокови 
Очекивани 

Резултати 
Индикатори Реализатори 

1.1. Презентација 
локалних медија и 
њиховог програма 
у различитим 
облицима у 
школама 

Континуирано 
2018-2021 

Повећана 
информисаност 
о изворима 
информација 
на локалном 
нивоу 

Минимум једна 
презентација 
годишње на 
нивоу 3 средње 
школе 

КЗМ, Локални 
медији, школе 

1.2. Учешће 
младих у 
креирању 
информативних 
програма  

Континуирано 
2018-2021 

Повећано 
учешће младих 
у креирању 
информативних 
програма 

Број младих 
укључених у 
програме 

Број и врсте 
информативних 
програма 

КЗМ, локални 
медији, УГ 

1.3. Дистрибуција 
материјала и 
информација на 
инфо табле у 
школама 

Континуирано 
2018-2021 

Повећана 
информисаност 
о актуелним 
дешавањима 

Број подељених 
информација о 
активностима, 
програмима и 
пројектима 

КЗМ, НВО, 
Школе 

1.4. Израда сајта 
канцеларије за 
младе 

2018 Повећано 
информисање 
младих о 
активностима 
КЗМ 

Број посета 

Број постова 

КЗМ 

1.5. Подстицање 
покретања 
новинарских 
секција у школама 

Континуирано 
2018-2021 

Повећано 
учешће младих 
у креирању 
информативних 
програма 

Број новинарских 
секција 

Број школа 
укључених у 
активности 

Број младих 
новинара 

Локални 
медији, KЗM, 
Школе 
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1.6. Радионице за 
младе о начину 
информисања и 
значају које то 
има за њих 

Континуирано 
2018-2021 

Повећано 
информисаност 
младих 

Број радионица 

Број учесника/ца 

KЗМ; УГ 

1.7. Информисати 
младе о 
расположивим ЕУ 
Фондовима који 
се односе на 
омладинску 
политику 

Континуирано 
2018-2021 

Подстакнуто 
коришћење 
европских 
фондова за 
младе 

Минимум једна 
презентација 
годишње на 
нивоу 3 средње 
школе 

KЗМ, УГ 

 

 

5.2. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ 

Активности Рокови 
Очекивани 

Резултати 
Индикатори Реализатори 

Испитивање 
потреба и 
интересовања 
младих 

Континуирано 
2018-2021 

Усклађене 
активности СОП 
са потребама 
младих 

Реализовано 
минимум једно 
он лине 
истраживање 
годишње 

КЗМ 

Креирање нових и 
одржавање и 
унапређивање 
постојећих 
културних 
програма и 
фестивала 

Континуирано 
2018-2021 

Подстакнуто 
окружење за 
учешће и 
културно 
стваралаштво 
младих 

Број постојећих 
и број нових 
манифестација, 
програма и 
фестивала за 
младе 

КЗМ, УГ, Дом 
културе, 
Музеј, 
Библиотека  

Логистичка и 
саветодавна 
подршка 
иницијативама 
младих из области 
културе 

Континуирано 
2018-2021 

Подстакнуто 
стваралаштво и 
културне 
иницијативе 
младих 

Број 
иницијатива 

Број укључених 
младих  

KЗМ 

Оглашавање 
културних 

Континуирано 
2018 - 2021 

Повећана 
информисаност и 

Број постова на 
друштвеним 

КЗМ, 
Установе 
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манифестација за 
младе 

учешће младих у 
културним 
манифестацијама  

мрежама 

Број посета веб 
сајта 
организатора 
манифестација 

културе 

Организовање 
међународних 
волонтерских 
кампова у свим 
насељима општине 
Бечеј 

Два кампа 
годишње, 
2018 - 2021 

Повећано 
учешће у 
волонтерским 
активностима 

Број 
волонтерских 
кампова 

Број учесника 

KЗМ 

Успостављање и 
оснаживање ЛВС-а 

2018 - 2021 Повећано 
учешће у 
волонтерским 
активностима 

Број 
корисника/ца 

Број програма 
ЛВС 

KЗМ 

Креирање ЕВС 
програма у Бечеју 

Континуирано 
2018 - 2021 

Повећано 
учешће у 
волонтерским 
активностима 

Број 
корисника/ца 
ЕВС-а 

 

КЗМ, НВО 

Подршка у 
оснивању и раду 
омладинских 
удружења, у свим 
насељеним 
местима 

Континуирано 
2018 - 2021 

Креирани услови 
за подстицај 
развоја 
активизма  

Број 
новооснованих 
удружења 

Број нових 
иницијатива 

KЗМ 

Подршка у 
успостављању и 
раду Омладинских 
клубова у свим 
насељеним 
местима 

Континуирано 
2018 - 2021 

Креирани услови 
за подстицај 
развоја 
активизма  

Број 
Омладинских 
клубова 

KЗМ 

Истраживање 
интересовања и 
потреба за 
спортским 
активностима 
младих 

2018 и 2020 Усклађене 
активности СОП 
са потребама 
младих 

Број 
истраживања 

Обухват младих 
истраживањем 

КЗМ, НВО, ОУ 
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Сајам спортова Једном 
годишње 
2018-2021 

 Број сајмова 

Број излагача 

Број 
корисника/ца 

КЗМ, 
Спортски 
савез 

 

5.3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 

Активности Рокови 
Очекивани 

Резултати 
Индикатори Реализатори 

Промоција здраве 
исхране путем 
штампаних 
материјала. 

Континуирано 
2018-2021 

Повећана 
информисаност 
младих о здравој 
исхрани 

Подељено 
минимум 1000 
информативних 
летака годишње 
у школама и 
другим местима 

KЗМ, НВО, 
Школе 

Организација 
предавања о 
здравим стиловима 
живота 

Континуирано 
2018-2021 

Повећана 
информисаност 
младих о 
здравим 
стиловима 
живота 

Минимум  
младих који су 
150 посетили 
предавање 
годишње 

Одржано 
минимум једно 
предавање 
годишње 

КЗМ, НВО, ДЗ, 
Школе 

Организација 
предавања о 
животу без ПАС 

Континуирано 
2018-2021 

Повећана 
информисаност 
младих о 
штетности ПАС 

Минимум 150 
младих годишње 

Одржано 
минимум једно 
предавање 
годишње 

KЗМ, НВО, 
ОУП 

Издавање 
штампаног 
материјала о 
популаризацији 
живота без болести 

Континуирано 
2018-2021 

Повећана 
информисаност 
младих о 
штетности ПАС 

Објављена 
минимум једна 
брошура у 500 
примерака 

KЗМ, НВО 
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зависности  

Иницирање 
покретања 
саветовалишта за 
младе 

2018 Покренуто 
саветовалиште 
за младе у 
оквиру ДЗ 

Број састанака 

Број учесника 
иницијативе 

ДЗ, ОУ 

Постављање 
кондомата  

2018 и 2019 Повећана 
доступност 
контрацептивних 
средстава  

Постављена 2 
кондомата 

ДЗ, КЗМ 

Организација 
предавања о 
репродуктивном 
здрављу  

Континуирано 
2018-2021 

Повећан ниво 
информисаности 
младих о 
репродуктивном 
здрављу 

Број предавања 

Број учесника/ца 

ДЗ, КЗМ, НВО 

Штампање и 
подела едукативног 
материјала за 
промоцију 
репродуктивног 
здравља 

Континуирано 
2018-2021 

Повећан ниво 
информисаности 
младих о 
репродуктивном 
здрављу 

Број 
промотивног 
материјала 

 

ДЗ, КЗМ, НВО 

Курсеви прве 
помоћи за све 
младе 

Континуирано 
2018-2021 

Повећана знања 
и вештине 
младих о 
пружању прве 
помоћи. 

Број курсева 

Број учесника/ца 

Број партнера на 
реализацији 

KЗМ, ЦК, 
Ватрогасци, 
ПУ 

 

5.4. БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

Активности Рокови 
Очекивани 

Резултати 
Индикатори Реализатори 

Јавни часови и 
трибине са темом 
безбедности 
саобраћаја  

Континуирано 
2018 - 2021 

Повећан 
ниво 
безбедности 
у саобраћају 

Минимум 2 
радионице 
годишње, 60 
младих 

КЗМ, ДЗ, ПУ, 
Ватрогацси, ЦК 

Акције 
популаризације 

Континуирано 
2018 - 2021 

Повећан 
ниво 

Минимум 1 акција 
годишње, 100 

КЗМ, ДЗ, 
Полиција, 
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ношења заштитних 
кацига за мотоцикле, 
осветљења 
бицикала, смањења 
алкохолисаности 
возача 

безбедности 
у саобраћају 

младих Ватрогасци, ЦК 

Трибине о 
последицама 
насилничког 
понашања и 
негативним 
активностима у 
алкохолисаном 
стању 

Континуирано 
2018 - 2021 

Повећан 
општи ниво 
безбедности 
младих 

Минимум 1 
радионица 
годишње, 60 
младих 

КЗМ, НВО 

Трибине о 
негативном утицају 
усвајања 
шовинистичко-
фашистичких 
ставова 

Континуирано 
2018 - 2021 

Повећан 
општи ниво 
безбедности 
младих 

Минимум 1 
радионице 
годишње, 60 
младих 

КЗМ, НВО 

Едукације из области 
електронског насиља 
– трибине, дебате 

Континуирано 
2018 - 2021 

Повећан 
ниво 
безбедности 
младих на 
интернету 

Минимум 1 
радионица 
годишње, 50 
младих 

КЗМ, НВО 

Едукације на тему 
прве помоћи и 
заштите 

Континуирано 
2018-2020. 

Повећано 
знање из 
ППЗ 

Минимум 2 
радионице 
годишње, 120 
младих 

КЗМ, ДЗ, ЦК 

5.5. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 

Активности Рокови 
Очекивани 
Резултати Индикатори Реализатори 

Програми и пројекти 
који имају за циљ 
подизање свести о 
значају школовања  

Континуирано 
2018– 2021 

Повишена свест 
о значају 
школовања, 
повећан број 
ђака уписаних у 
средње школе 

Број ученика 
уписаних у 
средњу школу 
Број младих 
укључених у 
пројекте и 
програме  

КЗМ, УП, 
Школе, УГ 
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Системско 
организовање 
додатних секција у 
школама  

Континуирано 
2018– 2021 

Повећан обим 
активности и 
програма 
неформалног 
образовања 

Број нових 
секција 
Број 
учесника/ца 

КЗМ, Школе, 
УГ 

Оснаживање и 
промоција 
Ученичких 
парламената 

Континуирано 
2018– 2021 

Повећани 
капацитети 
парламената, 
повећана 
информисаност 
о улози и 
важности 
Ученичких 
парламената 

Број обука за 
подизање 
капацитета УП 
Број промоција 
Проценат 
младих који су 
информисани о 
раду 
парламента 
 

КЗМ, УП, 
Школе, УГ 

Испитивање потреба 
и капацитета 
удружења за 
бављење 
неформалним 
образовањем 

Једном 
годишње 
2018– 2021 

Установљене 
потребе основа 
за развој 
подршке 

Број 
истраживања 
Број удружења 
обухваћених 
истраживањем 

КЗМ, УГ 

Оснаживање 
удружења за развој 
неформалног 
образовања 

Континуирано 
2018– 2021 

Повећан број 
неформалних 
активности, 
пројеката и 
програма за 
младе 

Број обука 
Број 
учесника/ца  

КЗМ, УГ 

Информисање 
младих о 
могућностима 
неформалног 
образовања у 
заједници 

Континуирано 
2018– 2021 

Повећан ниво 
информисаности 
о неформалном 
образовању 

Број 
информисаних 
младих 
Број постова 
на друштвеним 
мрежама 
Број трибина 

КЗМ, УГ 

Испитивање потреба 
младих о 
неопходним 
програмима 
неформалног 
образовања 

Једном 
годишње 
2018– 2021 

Установљени 
елементи за 
развој програма 

Број 
истраживања 
Број младих 
обухваћених 
истраживањем 

КЗМ, УГ,  

Континуирано 
оснаживање младих 
кроз пружање 
могућности учешћа у 
различитим 
видовима 

Континуирано 
2018– 2021 

Повећана 
могућност 
учешћа младих 
у програмима 
неформалног 
образовања 

Број младих 
Број нових 
програма 

КЗМ, УГ, 
Школе 
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неформалног 
образовања 

 

5.6. РАД СА ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА МЛАДИХ 

Активности Рокови 
Очекивани 

Резултати 
Индикатори Реализатори 

Медијска промоција 
толеранције, 
прихватања и 
поштовања 
различитости  

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнут ниво 
информисања и 
знања о 
толеранцији, 
прихватању и  
поштовању 
различитости  

Број 
промоција 

Број 
учесника/ца 

КЗМ, УГ, ЦСР, 
КЗРП 

Подизање свести 
младих о важности 
толеранције, 
једнаким шансама,  
принципима 
недискриминације, 
поштовања и 
прихватања 
различитости  

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнут ниво 
знања о 
толеранцији, 
прихватању и  
поштовању 
различитости   

Број младих 
обухваћених 
промоцијама 

Број 
промоција 

Број едукација 

 

КЗМ, УГ, КЗРП 

Укључивање младих 
из осетљивих група у 
програме 
неформалног 
образовања 

 

Континуирано 
2018 – 2021 

Повећан ниво 
укључености 
младих из 
осетљивих група 

Већи степен 
њихове 
видљивости у 
широј локалној 
заједници  

Број младих 

Број програма 
НФО 

КЗМ, ЦСР, УГ, 
КЗРП 

Идентификовање и 
оснаживање 
осетљивих група 
младих  

Континуирано 
2018-2021 

Повећан ниво 
укључености 
младих из 
осетљивих група 

Број 
културних 
дешавања 

Број младих 

КЗМ, ЦСР, УГ, 
КЗРП 
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из осетљивих 
група 

Промотивне 
активности 
намењене 
осетљивим групама 
младих 

Два пута 
годишње 
2018-2021 

Повећан ниво 
укључености 
младих из 
осетљивих група 

Број 
промотивних 
активности 

Број 
укључених 
младих из 
осетљивих 
група 

КЗМ, ЦСР, УГ, 
КЗРП 

Издавање 
штампаног, аудио, 
видео материјала 
који промовишу 
толеранцију и 
уважавање 
различитости 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнут ниво 
информисања и 
знања о 
толеранцији, 
прихватању и  
поштовању 
различитости 

Број 
материјала 

Број младих 
обухваћених 
промоцијама 

УГ 

Едукације из области 
родне 
равноправности и 
увођење родно 
сензитивног речника 
међу младе 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнут ниво 
информисања и 
знања о родној 
равноправности 

Број едукација 

Број младих 
учесника/ца 

КЗМ, УГ 

Подршка 
запошљавању 
младих из осетљивих 
група кроз промоцију 
програма 
укључивања и 
запошљавања  

Континуирано 
2018 – 2021 

Повећан ниво 
укључености 
младих из 
осетљивих група 

Број програма 

Број 
учесника/ца 

КЗМ, НСЗ 
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5.7. ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

Активности Рокови 
Очекивани 

Резултати 
Индикатори Реализатори 

Организација едукације 
о значају радне праксе, 
стажирања, 
приправничког и 
волонтерског рада у 
сврху лакшег 
запошљавања 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнут 
ниво 
информисања 
о програмима 
запошљавања 

Број едукација 

Број учесника/ца 

НСЗ и КЗМ 

Промовисање 
објављених конкурса 
НСЗ, покрајинских и 
републичких 
институција 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнут 
ниво 
информисања 
о програмима 
и пројектима 

Број објава KЗМ 

Организовање тренинга 
из области активног 
тражења посла 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнути 
капацитети 
младих за 
активно 
тражење 
посла 

Број едукација 

Број учесника/ца 

НСЗ, КЗМ, УГ 

Организовање едукације 
о значају даљег 
школовања и 
дошколовавања ради 
налажења адекватнијег  
посла, доквалификације 
и преквалификације у 
складу са потребама 
тржишта рада 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнут 
ниво 
информисања 
о значају 
даљег 
школовања 

Број учесника/ца 

Број едукација 

 

НСЗ, КЗМ 

Каријерно саветовање у 
оквиру КЗМ 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнути 
капацитети 
младих за 
активно 
тражење 
посла и 
грађење 
каријере 

Број  корисника/ца KЗМ 

Практичне обуке (развој 
пословне идеје, писање 
бизнис плана, 
менаџмент у 
предузетништву и сл.) 

Континуирано 
2018 – 2021 

Подигнути 
капацитети 
младих за 
активно 
тражење 
посла и 

Број корисника/ца 

Број обука 

НСЗ, КЗМ, УГ 
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грађење 
каријере 

 

 

 

5.8. МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА 

Активности Рокови 
Очекивани 

Резултати 
Индикатори Реализатори 

Праћење и вредновање 
ЛАП-а 

Континуирано 
2018-2021 

Ефикасно и 
ефективно 
спровођење 
стратешког 
документа за 
младе 

Састанци радне 
групе, минимум 20 
пројеката подржано, 
Извештај о 
спровођењу ЛАП-а 

КЗМ, Радна 
група за израду 
ЛАП-а 

Организација 
заједничких састанака 
представника 
институција који се 
директно или 
индиректно баве 
младима 

Континуирано 
2018-2021 

Успостављена 
комуникација и 
сарадња са свим 
СОП на 
локалном нивоу 

2 састанка годишње КЗМ, УГ, друге 
институције 

Обуке за представнике 
институција који се 
директно или 
индиректно баве 
младима 

Континуирано 
2018-2021 

Успостављена 
комуникација и 
сарадња са свим 
СОП на 
локалном нивоу 

2 обуке годишње КЗМ, УГ 

Писање и реализације 
заједничких пројеката 
између више 
институција  

Континуирано 
2018-2021 

Успостављена 
комуникација и 
сарадња са свим 
СОП на 
локалном нивоу 

2 пројекта годишње КЗМ, ЛС и друге 
институције 

Потписивање 
Меморандума о 
сарадњи између КЗМ и 
других институција 

Континуирано 
2018-2021 

Успостављена 
институционална 
сарадња за 
подршку 
младима 

Потписано минимум 
5 меморандума о 
сарадњи 

КЗМ, ЛС и друге 
институције 

Истраживање на тему 
капацитета локалних 
институција и 
организација 

2018 Спроведено 
истраживање, 
установљени 
капацитети 

Резултат 
истраживања 

КЗМ, УГ, Радна 
група за израду 
ЛАП-а 
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ÓBECSE KÖZSÉG ELNÖKÉNEK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE 
 
 
Külön elégedettséggel emelem ki, hogy Óbecse egyike azoknak a községeknek, amelyek e terület stratégiai 
tervezése mellett döntöttek. Belátva, hogy a fiatalok jelentik azt az erőforrást, amely be tudja indítani ezt a 
környezetet, úgy döntöttünk, hogy aktívabban gondoskodunk a fiatalokról. A fiatalok életminőségének 
javításába fektetünk be, és külön figyelmet szentelünk szükségleteik kielégítésére. 
 
A fiatalok iránti tevékenységünk fontos lépése az ifjúságpolitika végrehajtása szempontjából  
kulcsfontosságú dokumentum kidolgozásának és implementálásának támogatása. Ilyen értelemben 
alakítottunk a munkacsoportot és hoztunk határozatot a Óbecse község fiataljainak helyi akcióterve 
revíziójáról, vagyis egy dokumentum kidolgozása a 2018 és 2021 közötti időszakra vonatkozóan. 
 
A dokumentum, amely Önök előtt áll, a munkacsoport szakmunkájának az eredménye, amely a munkájával 
hozzájárul Óbecse fiataljai életminőségének javulásához. Reményünket fejezzük ki, hogy együttműködéssel 
hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen dokumentumot adekváns módon hajtsuk végre és hogy a következő 
időszakban látható előrelépséink lesznek az ifjúsági politika terén. 
 
 
Dragan Tošić 
Óbecse község elnök 
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Általános fogalmak és rövidítések 
 
LAP-Lokális ifjásági akcióterv 
II-Ifjúsági Iroda 
EH-Egészségház 
KZRP-Roma kérdésekkel foglalkozó iroda 
PS- Pszichoaktív szubsztancia 
SZVK-Szociális Védelmi Központ 
IA-Ifjúságpolitikai alanyok 
R-Rendőrség 
PT- Polgárok társulata 
HÖSZ-Helyi Önkéntes Szolgáltatás 
EVS- European voluntary service (Európai Önkéntes Szolgáltatás) 
 
1.ÁLTALÁNOS ADATOK ÓBECSE KÖZSÉGRŐL 
 
Óbecse község a vajdasági róna szívében, a Tisza folyó jobb partján helyezkedik el, összfelülete 487 km2, 
lakosságának száma pedig 37.351. A lakosság nemzetiségi összetétele alapján a többnemzetiségű 
községek közé tartozik. A községet Óbecse (a község központja), Péterréve, Bácsföldvár, Radičević, 
Mileševo Drea és Pecesor település alkotja.  Mivel a község az északi mérsékelt égövben terül el, éghajlata 
mérsékelten kontinentális típusú. Átlagos tengerszint feletti magassága 82 m.  
Óbecse község területén található földterület a legjobb minőségű. A község összterületének 86%-a 
művelhető föld. A természeti erőforrások (éghajlat, minőséges talaj, vízfolyások) kedveznek a 
mezőgazdaság fejlődésének és ennek folytán a község területén rendkívül fejlett az intenzív földművelés. 
A községnek közúti összeköttetése van az összes környező községgel, ezen keresztül pedig a nagyobb 
városközpontokkal Újvidékkel, Szabadkával és Belgráddal is. 
 
2.FIATALOK ÓBECSE KÖZSÉGRŐL 
 
A legutóbbi népszámlálás adatai alapján Óbecse községben 7400 15 és 30 év közötti személy él. A 
kutatások szerint a fiatalok Óbecse községét közösségként látják, ahol a fiataloknak átlagos lehetőségeik 
vannak. 
A régió más községéhez és városához képest úgy becsülik, hogy Óbecse egyenló esélyegyenlőséget kínál, 
mint ahogyan más községek is. Az óbecsei fiatalok hangsúlyozzák, hogy elégedettek a helyi oktatási 
lehetőségekkel, hozzáférhetőségével és elérhetőségével, és az iskola és az oktatás kiemelkedik a személyes 
fejlődés fontos tényezőjeként. Ráadásul a fiatalok úgy vélik, hogy a szórakozásra  rengeteg különböző hely 
van. A társulás és az Ifjúsági Iroda szerepe felismerésre kerül, és létüket hangsúlyozzák mind a személyes 
fejlődés, mind az egész közösség fejlődésének szempontjából. 
 
A fiatalok Óbecse községében ismerik a település legnagyobb problémáit: 
 
1. A fiatalok munkanélkülisége és munkahelyek hiánya 
2. A fiatalok motiválása, érdeklődés hiánya, az apátia passzivitása és a pesszimizmus 
3. A fiatalok számára nincs hely 
4. A fitalok általános biztonsága és korosztályon belüli erőszak 
 
Az önkormányzat életminőségének javítása érdekében a fiatalok a következő kiemelt területeken 
fokozottabb munkát javasolnak: 
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Egészség 
Foglalkoztatás 
Oktatás 
 
2.2 Elvek és értékek 
 
Óbecse község fiataloknak szánt helyi akcióterve több elvre és értékre épül, összhangban a   
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia és a Vajdasági Ifjúságpolitikai Akciótervvel, amelyek összhangban vannak a 
Szerb Köztársaság Alkotmányával, Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával,  az ENSZ-egyezmény a 
gyermekek jogairól a jegyzőkönyvvel,  
Az Európa Tanács emberi jogi és alapvető szabadságjogokról szóló egyezménnyel, valamint  A Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával is. 
A LAP elvei a következők: 
 
Az emberi jogok tiszteletben tartása: Minden fiatalnak ugyanolyan jogai vannak, függetlenül a nemtől, 
a faji és nemzeti hovatartozástól, a vallási és politikai orientációtól, a szexuális irányultságtól, a társadalmi 
státuszuktól, valamint a funkcionális rendellenességektől és fogyatékosságoktól. Az esélyegyenlőségen 
alapuló, egyenlő esélyeket az ifjúság fejlesztésére az igényeiknek, saját döntéseiknek és képességeiknek 
megfelelően alakítják ki. 
 
Egyenlőség: Minden fiatalnak joga van az esélyegyenlőséghez, az információhoz, a személyes 
fejlődéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, a foglalkoztatáshoz a különböző saját jellemzőkkel, 
döntésekkel és képességekkel összhangban.  
A nemek közötti egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség, a szabadság, a méltóság, a biztonság, a 
személyes és társadalmi fejlődés tiszteletben tartása biztosított.  
 
Felelősség: Bátorítja és fejleszti a fiatalokkal dolgozók felelősségét, valamint a fiatalok felelősségét 
képességeik szerint. 
 
Elérhetőség: Felismerik és tiszteletben tartják a fiatalok képességeit, mint fontos társadalmi 
erőforrásokat, amelyek bizalmukat és támogatásukat mutatják potenciáljukon. Engedélyezi és biztosítja az 
összes erőforrás rendelkezésre állását a fiatalok számára. Feltételeket biztosítanak a fiatalok egészségének 
megőrzésére és a minőségi szabadidő biztosítására. Bátorítja és ösztönzi az inkluzív oktatás fokozatos 
bevezetését és fejlesztését minden szinten. 
 
Szolidaritás: Fejlődik a  generációk közötti szolidaritás és a fiatalok szerepe a demokratikus polgárság 
megteremtésében. A fiatalok közötti szolidaritás, az erőszakmentesség kultúrája és a tolerancia minden 
formája ösztönözhető. 
 
Együttműködés: Támogatja és biztosítja az együttélés szabadságát kortársakkal és különböző 
nemzedékekkel helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. 
 
A fiatalakok aktív részvétele: Biztosítják a jogot, a támogatást, az eszközöket, a teret és a lehetőséget 
ahhoz, hogy a fiatalok részt vehessenek a döntéshozatali folyamatban, és a jobb életminőség 
kialakításában. 
 
Interkulturalizmus: Lehetővé tenni a másságot az emberi élet minden területén, a toleranciát, valamint 
a fiatalok közötti művészeti affirmációját, az interkulturális dialógusokra irányuló kreatvív megközelítéshez.  
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Egész életen át tartó tanulás: Hirdeti az egész életen át tartó tanulást, amelynek során affirmálódik a 
tudás és az értékek, és lehetővé válik a kompetenciák megszerzése. Szavatolják a formális és informális 
oktatási formák összekapcsolódását, valamint az oktatási sztandardok fejlesztését és ápoéását. 
 
Megállapítottság: Biztosítani, hogy az ifjúsággal kapcsolatos valamennyi stratégiai koncepció, alapelv és 
tevékenység a fiatalokról szóló alapos és releváns kutatásokon alapuljon. 
 
3.IFJÚSÁGI POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK SZEREPLŐI HELYI SZINTEN 
 
Az ifjúsági politikát helyi szinten a helyi önkormányzat hajtja végre a a fiatalok számára kiemelt 
jelentőséggel bíró területeken és a civil szektorral együttműködve. 
Az ifjúságpolitika sikeres végrehajtása a fiatalok társadalmi helyzetének javítását és a fiatalok 
szükségleteinek kielégítéséhez szükséges valamennyi feltétel létrehozását, valamint a fiatalok 
érdeklődésének javítását jelenti.  
A helyi önkormányzatnak minden más kritériummal együtt olyan feltételeket kell teremtenie, amelyek 
segítik a fiatalokat abban, hogy megszervezzék és aktívan részt vegyenek minden folyamatban a fiatalok 
helyzetének javítása érdekében a helyi közösségben. 
 
3.1. A helyi önkormányzat, mint az ifjúsági politika szereplője 
A fiatalok szisztematikus gondoskodásának helyes útja a fiatalokat képviselő tanácstag kinevezésében az 
önkormányzati / városi tanácsban rejlik. Az ifjúsági gondokkal megbzott tanácstag létezése azt jelenti, hogy 
van egy olyan személy, aki közvetlenül felelős a fiatalok szisztematikus gondoskodásáét a kúözségben, a 
városban.  
 
A tanácstagnak tisztában kell lennie a környezetében élő fiatalok problémáival, képviselje a fiatalok érdekeit 
a fiatalok számára fontos politika végrehajtásával és a megfelelő költségvetéssel. Az a személy, aki a 
fiatalok gondjaival foglalkozó tanácstag szerepét tölti be, közvetlenül együttűködik az Ifjúsági Tanáccsal és 
az Ifjúsági Irodával. 
 
3.2.Ifjúsági Tanács 
 
Az Ifjúsági Tanács a helyi önkormányzat tanácsadó testülete, amelyet a helyi önkormányzat hoz létre a 
fiatalokról valógondoskodás végett. A Tanács az ifjúságpolitika helyi szintű meghatározására és 
végrehajtására szolgáló szereplők ágazati együttműködésére szolgáló mechanizmust képvisel, és a 
társmenedzsment elvei alakján funkcionál a köz- és a civil szféra képviselőinek közös döntéshozatalban a 
fiatalok intézményi gondoskodásának keretében. A helyi környezet fejlődésétől függően határozzák meg a 
tanácstagok számát, és a javaslat, hogy tagok fele fiatal legyen. A tanácsok képviselőit dokumentált és 
átlátható módon választják meg, függetlenül attól, hogy melyik ágazatot képviselik. A tagok 
megválasztásakor a helyi önkormányzatnak előzetesen meg kell határoznia a képviselők kiválasztásának 
kritériumait és módjait, valamint biztosítania kell, hogy a fiatalok többsége tájékozódjon arról, hogy hogyan 
jelöltetheti magát, és hogy részt vegyen a tanács munkájában is. 
A tanácsot a tanulók parlamentjeinek, az ifjúsági egyesületeknek, a helyi közösség képviselőinek, a 
rendszer intézményeinek és szakértőinek kell alkotniuk.   
A Tanács funkcionalitását és fenntarthatóságát szavatolja, hogy a tagok felelősek és motiváltak, hogy 
együttműködjenek, tanuljanak, osszák meg a tudást és az információkat, kutassák fel az igényeket és azok 
alapján tervezzenek, hozzanak döntéseket, következtetéseket, iránymutatásokat és hozzák eg a Hely 
akciótervet. Az ifjúsági tanács felada: 
1.Megteremteni a helyi ifjúságpolitika kezdeményezésének feltáteleit, defiiálja és nyomon követni 
végrehajtását 
2. Figyelemmel kíséri és véleményezi a külünleges akcióterveket, politikát az NSM-mel összhangban; 
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3. Véleményt nyilvánít a fiatalok számára fontos kérdésekről, és tájékoztatja azokról az önkormányzatot / 
várost; 
4. Véleményezi a képviselő-testület által a fiatalok számára fontos területekről szóló rendelettervezeteket és 
határozatokat; 
5. Éves és időszakos jelentéseket fogad el a helyi ifjúságpolitika végrehajtásáról, valamint a fiatalok helyi 
akcióterveiről és programjairól, eljuttatja őket a képviselő-testületnek, a községi elnöknek és a községi 
tanácsnak; 
6. Ösztönzi a községek közötti együttműködés megvalósítását az ifjúságot érintő kérdésekben; 
 
3.3. Ifjúsági iroda 
Az Ifjúsági Iroda a városi / községi közigazgatás részeként olyan adminisztratív szerv, amely gondot visel a 
fiatalokról helyi szinten és felelős a helyi ifjúsági politika végrehajtásáért. A község/város létrehozza az II-át 
annak érdekében, hogy biztosítsa a feltételeket ahhoz, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a helyi 
közösség életében és munkájában, valamint megerősítsék a fiatalok kreatív megnyilvánulását. 
 
Az II munkájában szerepel: 
1.Fejleszteni, megvalósítani és nyomon követni a helyi ifjúságpolitikát - megkezdi a fejlesztést és 
figyelemmel kíséri az LAP helyi ifjúsági stratégiájának végrehajtását; 
2. Az összes releváns ifjúságpolitikai partnerrel való együttműködés létrehozása - hálózatépítés, 
kommunikáció és koordináció; 
3. Részt vesz a specifikus helyi akciótervek, programok és politikák kidolgozásában az MNT-vel 
összhangban, véleményt nyilvánít és figyelemmel kíséri azok végrehajtását 
4. A fiatalokkal való munkaért felelős személyek és a városi / községi alapok költségeinek nyomon 
követése; 
5. ösztönzi az ifjúsági aktivizmust, kommunikál a fiatalokkal, az ifjúsági egyesületekkel és az ifjúsággal, és 
biztosítja a fiatalok részvételét a döntéshozatali folyamatokban; 
6. kezdeményezi a projektek előkészítését és végrehajtását, valamint a község / város részvételét a fiatalok 
programjaiban és projektjeiben; 
7. véleményezi a községi költségvetésből / városi költségvetésből részben vagy egészben finanszírozott 
fiatalok számára releváns projektjavaslatokat; 
8.költségvetést javasol a LAP megvalósítására 
9.pályázatot folytat a LAP megvalósítására 
10. figyelemmel kíséri a községi/ város költségvetéséből részben vagy egészben finanszírozott fiatalok 
számára fontos jelentőségű projektek megvalósításáról szóló jelentéseket; 
11. támogatást nyújt az Ifjúsági Iroda és más községi testületek munkájában; 
12.rendszeresen figyelemmel kíséri a fiatalok szükségleteit a helyzet és a szükségletek alakulásának 
elemzésével, a helyi közösség fiataljainak szükségleteivel és problémáival kapcsolatos kutatásokat végez, 
különös tekintettel a fiatalok kiszolgáltatott csoportjaira és fokára, valamint a részvétel minőségére; 
13. adatbázist vezet az aktív ifjúságról és ifjúsági egyesületekről, valamint a helyi közösség informális 
csoportjairól.1 
 
 
1 Az ifjúsági nemzeti stratégia végrehajtása helyi szinten az ifjúsági hivatal munkakörülményeinek és a 
koordinátor, az Ifjúsági és Sportminisztérium kompetenciáinak Szerb Köztársaság és GIZ, Belgrád 2012. 
 
3.4.Intézmények a fiatalok számára 
 
Az ifjúsági inézményekett az község/város hozza létre az ifjúságpolitika és az ifjúsági munka megvalósítása 
érdekében, és az alapítói költségvetésből finanszírozzák, és tevékenységét az összes ifjúságpolitikai 
szereplővel együttműködve végzi. Ez egy olyan ifjúsági központot képvisel, amely tevékenységeit irányítja: 
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1. Az ifjúsági aktivizmus előmozdítása és az ifjúsági kezdeményezések helyi szintű fejlesztésének és 
működtetésének támogatása; 
2. Nem formális oktatási programok kidolgozása a fiatalok érdeklődésére számot tartó témákban, az LAP-
ban elismert témákban; 
3. Az ifjúsági szektor igényei szerint azonosított legkülönbözőbb szolgáltatások (kutatási munka, kulturális 
élet szervezője, tanórán kívüli tevékenységek, a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások, aktív 
foglalkoztatási intézkedések végrehajtására irányuló programok stb.); 
4.A nemzetközi ifjúsági munka és az ifjúsági mobilitás programjainak támogatása és végrehajtása; 
5. Részvétel az LAP kidolgozásában és a LAP-program végrehajtásában a II-val és az Ifjúsági Tanáccsalés 
OCD. 
 
 
3.5.Civil szektor, mint az ifjúsági politika résztvevője 
 
Az egyén felelősségvállalása a döntéshozatali folyamatokban és aktivizmusa az önszerveződés révén a civil 
szervezetek - civil szervezetek társulásának és fejlődésének lényege. Egy fiatal személynek befolyásolnia 
kell a személyes fejlődésre vonatkozó döntéseket, de általában a közösség és a társadalom fejlődését is. 
A civil társadalmi kezdeményezések azon szervezetek és emberek csoportjai, amelyek a demokratikus 
rendszerben konkrét célkitűzéseket hoznak létre, és elkülönülnek a politikai és gazdasági társadalomtól. 
Ezek informálisak és formálisak lehetnek. 
 
3.6. Más olyan helyi intézmények, amelyek közvetve vagy közvetlenül foglalkoznak az ifjúsággal 
 
A fent említett helyi szereplőkön kívül más, a fiatalokkal közvetlenül vagy közvetetten foglalkozó 
intézményeket sem szabad elhanyagolni. Ezek létfontosságúak ahhoz, hogy a fiatalok az ifjúságpolitikában 
helyi szinten szerepeljenek.  
Más intézmények közé tartoznak az általános és középiskolák, az egészségügyi központok, a rendőrség, a 
nemzeti foglalkoztatási szolgálatok, a múzeumok, a könyvtárak, a sport és egyéb kulturális intézmények, az 
egészségügyi intézmények és az intézmények. Az II az intézményi ifjúságpolitika központjaként kapcsolatot 
létesít az összes fent említett szereplővel, létrehozás és fejlesztés az együttműködést a fiatalok helyi szintű 
támogatása érdekében. 
 
 
4.A LAP reviziója 
 
Az óbecsei Ifjúsági Iroda elvégezte a Lokális akcióterv revizióját 2017 áprilisától szeptemberig tartó 
időszakra vonatkozóan. A LAP reviziója a Német Nemzetközi Együttműködési Szervezet (GIZ) által a Szerb 
Köztársaság Ifjúsági és Sportminisztériumával együttműködésben kapott ajánlásokon alapult. 
 
Miért a LAP reviziója? 
A LAP reviziós folyamata olyan tevékenységek csoportja, amelyek elemzik az eredményeket, azonosítják a 
terv kritikus pontjait és a kritikus végrehajtási pontokat, valamint újratervezik azokat a folyamatokat, 
amelyek nem eredményezik az optimális eredményeket. 
A fiatalok cselekvési terveinek felülvizsgálata az ifjúsági politika területén a tervezési ciklus egyik fázisa. 
Az LAP felülvizsgálati folyamata elemzi a LAP végrehajtási folyamatában elért eredményeket a különböző 
szereplők, valamint a fiatalok véleménye alapján, és ezen elemzés alapján ajánlásokat és korrekciós 
intézkedéseket hoz, hogy a helyi ifjúságpolitika hatásai optimálisak legyenek. 
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Metodológia 
 
A LAP metodológiája a következő három fázist foglalj magába: 
 
1. Adatgyűjtés és analitikai adatfeldolgozás 
2. Minőségi adatok elemzése - ajánlások és korrekciós intézkedések megalkotása 
3. Módosítások, kiegészítések és ajánlások elfogadása - a LAP felülvizsgálata és az akcióterv készítése a 
következő időszakra 
 
E három szakaszon belül a következő lépéseket hajtották végre 
-Támogatás a helyi önkormányzat vezetője részéről 
-Az elnök döntése a Óbecse község LAP reviziójának elvégzésére 
- Az LAP felülvizsgálatával és fejlesztésével foglalkozó munkacsoport kijelölése 
- Az adatgyűjtési folyamat előkészítése 
- Adatgyűjtés 
- Az összegyűjtött adatok feldolgozásán alapuló statisztikai jelentés készítése 
- reviziós jelentés készítése 
- LAP javaslatának elkészítése a kapott eredmények és ajánlások alapján 
-A LAP kézbesítése a képviselő-testületnek elfogadásra 
 
Munkacsoport 
 
Az elnök Határozatával 15 tagú munkacsoportot alakítottak, melynek tagjai: 
1. Dejan Terzić, Községi Tanács tagja, megbízva a sport és ifjúság területével (a Munkacsoport vezetője 
2. Dane Mandić – az Óbecsei Ifjúsági Iroda koordinátora 
3. Saša Marić – az Óbecsei Ifjúsági Iroda munkatársa 
4. Ivona Božović– az Óbecsei Szociális Védelmi Központ igazgatja 
5. Dejan Petković –óbecsei RK  
6. Börcsök Margaréta- az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola pszichológusa 
7. Nada Vukanić- az óbecsei Közgazdasági –kereskedelmi iskola pszichológusa 
8. Dobrila Ćin- az óbecsei Roma kérdésekkel fogalalkozó 
9. Aleksandar Ćekić, az Óbecsei Fiatalok szövetségének elnöke 
10. Olivera Dunđerski, A Panonika gazdasági hálózat képviselője 
11. Szilágy Miklós, KMV Középiskolások Művészeti Vetélkedője 
12. Ferenc Edvin, Petőfi Sándor ME 
13. Andrej Mihajlov, Óbecsei egészségház, spec. biokémikus 
14. Marinko Momčilovič, Bácsfüldvári Livbero röplabdacsapat  
15. Kurđubić Katarin, Kognició polgári csoport 
 
Kutatás 
A kutatási eszköz egy olyan kérdőív volt, amely az ifjúsági tudatosságot, az ifjúsági részvételt és az 
ifjúságpolitikai prioritásokat a helyi közösség szintjén vizsgálta, és a tevékenység szintjén szükséges. 
 
A kutatás magába foglalt 270 15-től 3O éves fiatalt, aki Óbecse területén él. 
A minta 39,8% férfi és 60,2% női válaszadó volt. A kérdőívet szerb és magyar nyelven osztották ki, 177 
válaszadó kitöltött egy kérdőívet a szerb nyelven, míg 93 válaszadó kérdőíves formanyomtatványt töltött ki 
a magyar nyelven. 
 
A válaszadókat korosztály szerint 3 kategóriába osztották: 18 évesnél fiatalabbak, 18-26 évesek, 26-30 
évesek. A válaszadók többsége 15-18 éves fiatalokat (a válaszadók 59,9% -a) foglal magában. 
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 Frekvencia Értékek 
15 - 18 év 162 59.9 % 
18 - 26 év 78 29.0 % 
26 – 30 év 30 11.2 % 
Összesen 270 100.0 % 

 
 
A megkérdezettek legnagyobb része a középiskolai végzettségű (4. fokozat) 42,4%, míg a legkevésbé 
formális végzettséggel rendelkező, illetve a főiskolákon végzett képzésben részt vevők kevesebb száma. 
 

 Frekvencia Értékek 
Általános iskola 77 28.3 % 
Középiskola (3. fokozat) 36 13.4 % 
Középiskola (4. fokozat) 114 42.4 % 
Főiskola 11 4.1 % 
Egyetem 29 10.8 % 
Diloma utáni tanulmányok 3 1.1 % 
Összesen 270 100.0 % 

 
 
A válaszadók 64,7% -a óbecsei és 35,3% -a Óbecse község területéről való. 
 
A felmérésben részt vevő válaszadók legnagyobb része munkanélküli volt (83,5%), részben annak 
köszönhetően, hogy a minták többsége olyan fiatalokból áll, akik még mindig tanulnak- 18 éves korig 
(diákok és egyetemisták) 
A kérdőívek terjesztési csatornái: 
 
1.elektronikus kérdőívezés 
2.kérdőívezés az iskolában 
3. a partnerintézmények és szervezetek (helyi közösségek, polgári egyesületek, sportegyesületek) 
kérdőívezése 
 
A kérdőív feldolgozásából kapott eredmények a következők: 
 
Az információs rész 1. kérdéséhez (ismeri a II munkáját) 8.9% válaszolt abszolút megerősítést, míg 35.2% 
azt állította, hogy a médián keresztül tájékoztatták, 11.1%,hogy az II szervezi, míg 44,4% negatív választ 
ad, vagy nem ismeri az óbecsei község Ifjúsági Irodájának létét és munkáját. 
 
Ami a 2. kérdést illeti a fiatalok információkkal kapcsolatos kérdéseiben (A LAP végrehajtásának folyamata), 
a válaszadók 73% -a kijelentette, hogy egyáltalán nem kaptak tájékoztatást, míg a fiatalok egynegyedét 
közvetlen részvétel vagy valamilyen média segítségével tájékoztatták. 
A 3. kérdésre a Informálás (Milyen gyakran van lehetősége arra, hogy tájékoztatást kapjon az ifjúsági LAP 
megvalósításáról és az II munkájáról) a megkérdezettek 27,8% -a állította, hogy nem érdekli őket, 28,5% 
azt mondja, hogy soha nem kap információt, és hogy egyedül kell keresnie őket, míg a fiatalok mindössze 
5,6% -a nyilatkozott arról, hogy rendszeresen kapnak tájékoztatást. A megosztott információ, amelyhez a 
fiatalok egyharmadát találják, megállapítja, hogy az információ tömör és rövid, egy adott tevékenységre 
koncentrálva. 
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Az Információs rész 5. számú része megvizsgálta a fiatalok tájékoztatásának módját az II munkájáról és az 
LAP végrehajtásának folyamatáról. A válaszadók közül 79-en a helyi média információs forrásként számolt 
be, 53 forrásként fordított baráti,  kevés a diákparlament, szociális háló, család- és helyi ifjúsági egyesület. 
 
A kérdőívben megvizsgálták a fiatalok tudatosságának növelését a II-ban. A fiatalok reagálnak arra, hogy 
jobban kell támogatni a II munkáját. Hangsúlyozzák, az II iskolákban való előmozdításának 
szükségességét, ahol a pedagógiai személyzet részt vesz a fiatalok tájékoztatásában és irányításában az 
aktivizmusban. Ráadásul úgy vélik, hogy a promóció jelentős formája az iskolák plakátja, amelyen keresztül 
a diákok szélesebb körben kapnak információt, így versenyek és egyéb lehetőségek állnak majd 
rendelkezésre. Az iskolák mellett információforrásként a fiatalok kedvelik az információkat és a híreket a 
médián keresztül, a rádió, a televízió, a szociális hálózatok, a község weboldala. Azt is hangsúlyozzák, hogy 
a tevékenység tartalma szükséges , legyen vonzóbb, ami vonzza a fiatalokat a csatlakozáshoz, és később a 
II-ban is aktív marad. 
 
2A fiatalok (tanárok, hivatásos munkatársak és iskolaigazgatás) közvetlen munkatársa és vezető 
személyzete 
 
 
A fiatalok tájékoztatása, mint folyamat és mint olyan eszköz javítása az életminőség, a tudás, a készségek 
és a foglalkoztatási lehetőségek látszanak nagy kihívást jelent, nemcsak Óbecse és más települések és 
városok, a köztársaság, hanem európai szinten is. A felmérésből kiderül, hogy a fiatalok körében az II 
létezésének és működésének enyhe növekedése mellett ez a százalék még mindig a népesség fele. A 
korábbi LAP (aktív weboldalak, kommunikáció és média együttműködés) fejlesztési pontokként létrehozott 
fiatalok fejlett információs elemei mellett az információelemeket tovább kell fejleszteni és folyamatosan 
meg kell őrizni. 
Az ifjúsági részvétel egy speciális elem, amelyet a kérdőív segítségével feltártak. 
 
Az 1. kérdésre (Ön részt vesz az II tevékenységeiben vagy projektjeiben az ifjúságpolitika területén), 5,2% 
teljes mértékben igenel válaszolt, 16,8%, részben 75,2% negatív, és csak 2,2% nem vettek részt, de 
szeretne csatlakozni. Az előző felméréshez képest ez a szám kis mértékben pozitív irányban változott, ami a 
várható kisebb változás tendenciáját mutatja. 
 
A 2. kérdésre (ha részt veszel, hogyan vesznek részt a II-tevékenységekben és az ifjúságpolitikai 
projektekben), a válaszadók több mint egyharmada azt állítja, hogy önkéntes tevékenységekben vesznek 
részt, amit a domináns önkéntes szellem és Óbecse község angazsálása 19% egy projekt megvalósításán 
keresztül, 20% a projekt tevékenységeinek és tevékenységeinek kedvezményezettjeként, míg egynegyed 
nem jelzi az elkötelezettséget. 
 
Az elégedettség a II  tevékenységében való részvételének módjával, a fiatalok 57% -os gyakorisággal 
értékelik pozitívan. Az elégedetlensége 41%, ami az előző elemzéshez képest és az akkor 62,4% -kal óriási 
eltolódást okoz a II munkájának minőségében. 
 
A kérdőív kifejezetten kérte a fiatalok véleményét arról, hogyan lehetne javítani a fiatalok részvételét a 
tevékenységekben. A fiatalok - szükségszerűségként - az ifjúsági klub megnyitását és az önkormányzatok 
minden lakott helyén lévő fióktelep megnyitását jelzik, amely a fiatalok kiemelkedő szükségességéről 
beszél, olyan helyekre, amelyek kifejezetten a fiatalok tevékenységére koncentrálnak. 
 
A fiatalok részvételének továbbra is az ifjúságpolitika (ifjúsági tanács) egyéb elemeire kell támaszkodnia. 
Csak ezen a területen dolgozva, a munkacsoporttal együttműködésben e dokumentum kidolgozásához és 
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Óbecse községben élő fiatalok közvetlen vagy közvetett bevonásával működő helyi szereplők aktív 
részvételével további előrelépést várhatunk a fiatalok életminőségében. 
 
A fiatalok válaszoltak arra a kérdésre, hogy milyen tevékenységek érdekelnk vagy melyekben vennének 
részt, ha azokat az II a községükben hajtja végre. A válaszadások szerepelnek a cselekvési terv 
táblázatban. 
 
LAP elemzése és ajánlások 
 
Becslések szerint az előzöő időszakban hatályos Akcióterv végrehajtása enyhén eltolódott az életminőség 
és az ifjúsági tevékenységek terén Óbecse községben. Az Akcióterv az előző elemzés iránymutatásait 
követte, és a tevékenységek pontosabbá, reálisabbá és elérhetőbbé váltak. Ily módon könnyebb 
figyelemmel kísérni a munka hatásait és eredményeit. Figyelembe vették a nem megfelelőségek sorainak 
összehangolására vonatkozó ajánlásokat, de még mindig van lehetőség a változások értékelésére és 
mérésére szolgáló tevékenységek és mechanizmusok javítására. Nagyon fontos figyelembe venni a 
tartomány és a köztársaság egyéb önkormányzatok és városok tapasztalatai és gyakorlatait a fiataloknak 
szóló LAP-ok megvalósításáról. A változások láthatóak és jelentősek mind az egyének, mind a közösség 
számára, de meglehetősen lassúak. A fiatalok szükségleteinek folyamatos összehangolása, a helyi szintű 
részvétel helyi szinten való részvétele, valamint az erőforrások megfelelő felhasználása révén várható e 
terület további fejlesztése és előrehaladása. 
 
Az ajánlás hivatkozik a célok korrekciójára és a tevékenységekhez való igazodásra, valamint az összes 
prioritás kiegyensúlyozottabb bevonására. 
 
A végrehajtás időszakában még mindig bizonyos prioritások előnyben részesültek. Néhány korrekciós 
intézkedésre van szükség az egyes területek közötti egyensúly eléréséhez. 
 
Ajánlott, hogy az II szabványainak megfelelően meghatározzák az II kapacitásának javítására irányuló 
tevékenységeket is. 
 
A más községek helyes példája elmarad, az LAP-nak meg kell határoznia a LAP vagy az egyes szegmensek 
végrehajtására vonatkozó felhívást is. A pályázatok általában nyitottak a civil szektorra, és ez a 
megközelítés biztosítja a pártatlanságot, objektivitást és mindenekelőtt a II-k munkaügyi normáinak 
betartását az ifjúsági és sportminisztérium által javasolt módon. A pélyzat megnyitása jelzést és 
partnerséget kért a helyi önkormányzattal, növelve a folyamat bizalmát és átláthatóságát. 
 
5.AKCIÓTERV TERÜLETEK SZERINT 
 
A Óbecse fiataljaira vonatkozó Helyi Akcióterv felülvizsgálatának folyamata során feltárták a tevékenységek 
javításának szükségességét, valamint a községi szinten az ágazatközi együttműködéshez kapcsolódó új 
prioritási terület felvételét. A tartalomban a területek ugyanazok maradtak, összhangban a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiával. 
 
5.1. A FIATALOK TÁJÉKOZTATÁSA 
 
A jól megtervezett és jól tájékozott ifjúsági információk szinte minden más területen - egészségügy, 
foglalkoztatás, oktatás, kultúra, szabadidő, stb. 
 
3A nemzeti ifjúsági stratégia végrehajtása helyi szinten (Ifjúsági és Sportminisztérium / GIZ, 2012) 
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5.1.1.Külön prioritások és intézkedések 
  
Prioritás: A fiatalok tájékoztatása Óbecse községben 
1. cél: Az információforrások és az információs tartalom alkalmazkodása az ifjúsági igényekhez 
2. cél: A fiatalok képessé tétele önálló információkeresésre 
 
5.2. KULTÚRA ÉS A FIATALOK SZABADIJE 
 
A fiatalok kultúrája és szabadideje olyan tevékenységek széles skáláját foglalja magában, amelyek korlátlan 
lehetőséget nyújtanak a minőségi személyes fejlődésre, a kulturális és társadalmi értékek kialakítására. A 
kultúrát az EU politikai eszközeinek és programjainak fontos részeként ismerik el. A 2009-es Lisszaboni 
Szerződés szerint az EU elkötelezte magát amellett, hogy figyelembe veszi a kultúrát az összes 
tevékenységben a kultúra iránti tisztelet előmozdítása és a sokszínűség előmozdítása érdekében. Az EU 
2010-2018-as ifjúsági stratégiájának második általános célja arra ösztönzi a fiatalokat, hogy aktívan részt 
vegyenek a társadalomban, ami minden bizonnyal a fiatalok kulturális és társadalmi részvételére 
vonatkozik. A LAP magában foglalja a kultúra, a fizikai kultúra és a sport területén folytatott 
tevékenységeket, a szórakozást, az önkéntességet, az aktív tevékenységek szervezetei, informális 
csoportjai és termékei révén. 
 
5.2.1. Külön prioritások és intézkedések 
 
1. PRIORITÁS: A fiatalokat érintő kulturális események szervezésének ösztönzése 
1. CÉL: Kulturális események szervezése a fiatalok igényei szerint: 
2. CÉL: A minőségi programszervezés feltételeinek megteremtése és a fiatalok bevonása: 
2. PRIORITÁS: A fiatalok tudatosságának javítása a szabadidős lehetőségekre 
1. CÉL: Minőség, nyitott és könnyű hozzáférés az információkhoz és az események előmozdítása 
3. PRIORITÁS: Az önkéntes munka azonosítása és elismerése a fiatalok és a közösség között 
4. PRIORITÁS: A sport ösztönzése és a fiatalok ösztönzése a sportban való részvételre 
5. PRIORITÁS: Minőségi szabadidős környezet létrehozása minden fiatalnak Óbecse községében 
 
5.3. A FIATALOK EGÉSZSÉGE 
 
Az egész népességhez képest a fiatalokat veszélyeztetik az egészségi problémák, ezért nagyobb figyelmet 
kell fordítaniuk az egészséges életmódra és a betegségmegelőzés előmozdítására, mint a kezelésre. A 
prioritást élvező területek értékelése során a fiatalok a második legfontosabb prioritásként értékelték az 
egészségügy területét. A fiatalok felismerik az élet és működésük fontosságát és prioritását 
 
 
5.3.1.Külön prioritások és intézkedések 
 
1. PRIORITÁS: A fiatalok táplálkozásának minőségének javítása azáltal, hogy tájékoztatja a 
fiatalokat az egészséges táplálkozás előnyeiről és a gyorsétel és a rossz étrend negatív 
következményeiről 
2. PRIORITÁS: Tudatosságnövelés az egészséges életről betegség nélkül 
3. PRIORITÁS: A fiatalok egészséges szexuális élete 
4. PRIORITÁS: A fiatalok oktatása az elsősegélynyújtás érdekében 
 
5.4. FIATALOK VÉDELME 
 
A fiatalok biztonsága a Nemzeti Ifjúsági Stratégia egyik kiemelt területe. A modern biztonsági koncepció 
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tükröződik a koncepció az emberi biztonságban, amelynek alapja az egyén és a szükségletek, de nem 
csupán a fizikai biztonság, hanem a sokféle emberi jog és az, hogy a megfelelő feltételeket alakítsanak ki 
és megvalósítsák az egyéni potenciált az élet minden területén. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) 
ismert definíciója szerint az emberi biztonság magába foglalja az egyén biztonságát és a közösség 
biztonságát, valamint a gazdasági és politikai biztonságot, élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi 
egészségügy és biztonságát. 
 
5.4.1.Külön prioritások és intézkedések 
 
1. PRIORITÁS: A közlekedési kultúra szintjének emelése 
2. PRIORITÁS: Az elektronikus erőszak megelőzése 
3. PRIORITÁS: Az általános biztonság szintjének növelése 
 
 
5.5. A FIATALOK OKTATÁSA 
 
Az oktatási kutatás már csak a formális oktatásra összpontosított. Az elmúlt évtizedek világméretű 
gazdasági, ökológiai és kulturális változásainak nyomán az emberek képzett viselkedésére vonatkozó 
igények megváltoznak. A való élet változása és rugalmassága magában foglalja a tanulás világának 
rugalmasságának megváltoztatását is. Ez vonatkozik az iparosodott országokra és a fejlődő országokra is. 
 
E miatt a változások miatt a formális rendszereken kívüli tanulási folyamatok egyre fontosabbá válnak. 
 
Amikor a tanulásról van szó, az oktatás formális kontextusát általában figyelembe veszik. A tudás és a 
kompetenciák nagy részét más iskolákon kívül szerezték meg. Van tetszőleges számú szituáció az iskolán 
kívüli tanulásra: az emberek megtanulják a munkahelyen, a szabadidőben, a médián keresztül, a 
tanfolyamok esti iskolákban, ifjúsági cseréken, önkéntességkor, megoldani a jelenlegi problémákat a 
hibákat. Tanulók, kollégák, partnerek és versenytársak, szülők, barátok vagy gyerekek tanulása. Mindezek 
a formák a napi rendszerességgel az iskola és más formális oktatási intézményeken kívül zajlanak. 
Az új média lehetővé teszi a közvetlen adatátvitelt, az internet állandó hozzáférést biztosít a legfrissebb 
tudáshoz, ami még mindig nagyon gyorsan fejlődik. A dolgozó életben ez szükségessé teszi az embereket, 
hogy rendszeresen képzettek legyenek annak érdekében, hogy mindenkor rendelkezésére álljanak a 
legfrissebb információk. 
 
Ezzel összhangban az oktatás három csoportra osztható: formális, nonformális és informális. 
 
A formális oktatás kifejezés egy olyan formális oktatási rendszerben való tanulásra utal, amely szerint az 
általános iskolai oktatás felsőoktatásába, beleértve a szakközépiskolákat, amelyek az állam tulajdona vagy 
az állam által elismert, és amelyek megfelelnek a nemzeti oktatási szabályoknak . 
 
A nonformális tanulás az oktatás bármely formája, amelyet a formális oktatási rendszeren (iskola vagy kar) 
kívül folytatnak, bár ez a formális oktatás kiegészítője lehet. Ez a személyes és társadalmi fejlődésre 
vonatkozik. A nonformális tanulás magába foglalja a személyes potenciálok és értékek fejlesztését, 
valamint a munkaerőpiac versenyképességének javítására irányuló ismereteket, készségek és 
kompetenciák megszerzését. A nonformális tanulási tevékenységek az önkéntesség és az aktív részvétel 
elvei szerint zajlanak, a résztvevők tapasztalatai alapján. A nonformális tanulásban a tanulási 
tevékenységekben résztvevők a folyamat végső kimeneteleit alkotják. 
Az informális tanulás (szinonima: spontán tanulás) magában foglalja a tanulási folyamat zajlik 
folyamatosan, a szokásostól eltérő, egész életen át tartó, amellyel minden egyén megszerzi attitűdöket, 
értékeket, készségeket és ismereteket, amelyek a források különböző hatások és a források a közösség, és 
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a napi tapasztalataiból (család, szakértői csoport, szomszédok, találkozók, könyvtárak, 
tömegkommunikáció, munka, játék). Az informális tanulás implicit tanulásként is elismer., Olyan 
helyzetekre utal, ahol a tanulás nem egyértelmű és előre meghatározott cél, de mégis megtörténik (pl. 
Munkán keresztüli tanulás). 
 
Az oktatás mindhárom formáját ösztönözni és népszerűsíteni kell a fiatalok körében, valamint be kell őket 
illeszteni az oktatási rendszer elemeibe és különböző oktatási programok létrehozására. 
 
 
 
 
5.5.1. Külön prioritások és intézkedések 
 
1. PRIORITÁS: A fiatalok körében a tanulás fontosságának fejlesztése 
2. PRIORITÁS: Az ifjúsági részvétel ösztönzése az oktatási rendszerben 
3. PRIORITÁS: A helyi szervezetek és szervezetek kapacitásának növelése a nonformális 
oktatásban való részvételre 
4. PRIORITÁS: A nem formális oktatási programok minőségének és szakmai megvalósításának 
feltételeinek megteremtése a fiatalok szükségleteinek megfelelően 
 
 
5.6.MUNKA AZ ÉRZÉKENY CSOPORTOKKAL 
 
 
A helyzet áttekintése és elemzése során figyelembe kell venni a fiatalok kiszolgáltatott csoportjainak 
esélyegyenlőségét, valamint a kirekesztés és a nehéz körülmények között élők egyenlőtlenségének 
lehetséges kockázatát. Szükséges azonosítani azon fiatalok létezését, akiknek megfelelő tartalommal kell 
rendelkezniük, képességeik és igényeik alapján. Az a tény, hogy nincs elég program a fiatalok sebezhető 
csoportjainak minden kategóriájára. Emellett növelni kell a fiatalok tudatosságát a fiatalok kiszolgáltatott 
csoportjainak jogairól és igényeiről. A prioritáson végzett munka különösen fontos, mivel tükröződik, hogy 
az Ifjúsági Iroda szabványokban, és összhangban van a nemzeti erőfeszítésekkel a fiatalok veszélyeztetett 
csoportokba történő beilleszkedése érdekében az összes társadalmi trendekbe. 
 
5.6.1. Külön prioritások és intézkedések 
 
1. PRIORITÁS: A fiatalok helyzetének javítása a kiszolgáltatott csoportokból 
2. PRIORITÁS: A fiatalok tudatosságának növelése a veszélyeztetett csoportokból származó 
fiatalok jogairól és szükségleteiről 
3. PRIORITÁS: Tevékenységek és szolgáltatások létrehozása különböző területekről, a rászoruló 
csoportok fiataljainak megfelelően 
4. PRIORITÁS: A fiatalok tudatosságának fejlesztése a sokszínűség és a tolerancia tiszteletben 
tartása mellett 
5. PRIORITÁS: A nemek közötti egyenlőség javítása 
 
5.7. IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁS 
 
Az egyik elismert probléma az, hogy a vállalkozói szellem nem megfelelő szintű, mint az önfoglalkoztatás, 
amely a közösségünk fiatalok fejletlen vállalkozói szellemének egyik oka. Ezenkívül az ifjúság elégtelen 
szintje és nem elégséges a fiatalok tudatossága a foglalkoztatás ösztönzésére, a továbbképzésre és a 
fejlesztésre, valamint a bejelentett állásajánlatokra vonatkozóan. Emellett a fiatalok esetében az 
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önkéntesség fontosságát nem ismerik el kellőképpen a tapasztalatok megszerzése és a foglalkoztatás 
potenciális "ugródeszka" formájában. 
 
A foglalkoztatás területe minden bizonnyal ma uralkodó probléma, amikor a fiatalok érintettek  életük 
különböző aspektusaiban. A fiatalok felismerik saját foglalkoztatásuk fontosságát, különösen, ha figyelembe 
vesszük a jelenlegi helyzetet mind az országban, mind a világban. Mindenképpen fontos, hogy megfelelő és 
vonzó megoldásokat kínáljunk annak érdekében, hogy elkerüljük az apátia, a depresszió és a deviáns 
viselkedések iránti tendenciát, ami tükrözi a jövőbeni elégedetlenség és negatív értékelést. 
 
5.7.1. Külön prioritások és intézkedések 
 
1. PRIORITÁS: A foglalkoztathatóság növelését célzó programok támogatása 
2. PRIORITÁS: A fiatalok körében a vállalkozói szellem és a vállalkozói szellem fejlesztésének 
támogatása és támogatása 
 
 
5.8.RÉSZLEGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
 
A fiatalok támogatása a teljes társadalmi és társadalmi-gazdasági fejlődésben és a helyi közösség 
fejlődésében való részvétel nem lehet egy személy felelőssége, egy szervezet vagy intézmény felelőssége. 
Ez a helyi közösség ifjúságpolitikájának minden szereplőjáre vonatkozik. A szinkronizált munka, a kölcsönös 
kommunikáció, együttműködés és tervezés révén pozitív eredményeket várhatunk az ifjúsági támogatás 
területén. A fiatalok intézményi gondozásának jellege arra utal, hogy az ágazatközi munkát és több 
ágazatra támaszkodnak egy közös cél érdekében.  
A sikeres ifjúságpolitika alapfeltételei közé tartozik a helyi szereplők felhatalmazása az ifjúságpolitika 
modern és reformszerű kezelésére. Ez különösen az ifjúsági irodára vonatkozik, amely csak saját tudása és 
készségei fejlesztésével képes megfelelő ifjúságpolitikát létrehozni. A II munkájának minőségét 
folyamatosan javítani kell, különösen a személyzet folyamatos és átfogó oktatása, valamint az II 
munkájának előmozdítása révén, és minden bizonnyal az innovatív munkamódszerek feltételeinek 
megteremtése révén az II keretében. 
 
Az ágazatközi együttműködés alkalmat teremt a tapasztalatok cseréjére és a különböző tantárgyak közötti 
helyi munkacsoportok javítására helyi szinten. Az ifjúsággal és ifjúsággal közvetlenül vagy közvetve 
működő intézmények és szervezetek közös munkája a fiatalok fejlődésének fokozott támogatását célozza. 
Az ágazatközi együttműködés révén felemelnek a fiatalok tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás szintje 
és az ifjúságpolitikai szereplők közötti együttműködés szintje. 
 
A sikeres ifjúságpolitika és a fiatalok teljes körű támogatásának előfeltétele az ifjúságpolitika valamennyi 
szereplőjének közös elkötelezettsége, és ezáltal a kockázatok, az erőforrások és az erőforrások 
megosztása, végső előnyként pedig ez a munka a fiatalok jobb társadalmi helyzetét hozza létre a helyi 
közösségben. 
 
Az LAP számos tevékenységet határoz meg az ágazatközi együttműködés kezdeményezésére és 
fenntartására az elvégzett kutatási eredmények és az ország intézményi ifjúsági politikájának alakulása 
szerint. 
 
Az LAP végrehajtásának nyomon követése és értékelése ezen elveken kell alapulnia. A felelősségek világos 
megosztása, a megfelelő szervek közötti jó koordináció és együttműködés az önkormányzati szinten, 
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valamint az érintett tartományi és nemzeti testületekkel, állampolgári egyesületekkel és más 
intézményekkel való kapcsolataik az ifjúságpolitika felelősségteljes magatartása. 
 
A végső cél megvalósításának nyomon követése a LAP végrehajtásának minőségének biztosítása. 
 
A LAP sikeres megvalósításához szükséges előfeltételek: 
 
-részvételen alapuló megközelítés (konzultáció, együttműködés és a döntéshozatalban való részvétel 
minden érdekelt fél, különösen a fiatalok számára), 
 
- különböző forrásokból származó források biztosítása, 
 
- kapcsolódni a meglévő helyi, tartományi és nemzeti stratégiai dokumentumokhoz és végrehajtásuk 
folyamataihoz 
 
- az ifjúsági politikák érintett szereplőivel való kapcsolattartás és együttműködés az ország minden szintjén 
és a régióban 
 
- a nemek közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartása az ebben a dokumentumban előirányzott 
valamennyi tevékenység megvalósításában (mindenki egyenlő részvételének előmozdítása, nemtől, nemi 
identitástól és / vagy kifejezéstől függetlenül) 
 
A LAP végrehajtása éves működési terveken alapul. Ezeket a terveket a következő év október-
decemberében fogják kidolgozni. Az éves tervek végrehajtása biztosítja, hogy a tervezett és végrehajtott 
tevékenységek bármikor megfeleljenek a jelenlegi kontextusnak és igényeknek. 
 
Az operatív tervek tartalmazzák a tevékenységek részletes kidolgozását, a terv pénzügyi elemeit (szükséges 
költségvetést) és a monitoring mutatókat, amelyek alapján a LAP végrehajtásának teljesítményét értékelik. 
A LAP végrehajtásának nyomon követése és értékelése a külső monitor és értékelő értékelésén alapul, a II 
koordinátorával együttműködve. 
 

Akcióterv 
 
5.1. A fiatalok tájékoztatása 

Aktivitások Határidők Vért eredények Indikátorok Megvalósítók 

1.1. A helyi média és 
programjaik különböző 
formákban való 
bemutatása az 
iskolákban 

 

 
folyamatosan 
2018-2021 

 
A tájékoztatással 
kapcsolatos 
információkkal 
kapcsolatos 
információk 
fokozása  

 
Legalább egy előadás 
évente a 3 középiskola 
szintjén 

II, helyi médiák, 
iskolák,  

 
1.2. A fiatalok 
részvétele a hírműsorok 
létrehozásában 

folyamatosan 
2018-2021 

A fiatalok 
fokozottabb 
részvétele a 
hírműsorok 

A programokba bevont 
fiatalok száma 
A hírműsorok száma és 
típusa 

II, helyi médiák, 
PT 
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létrehozásában 
 

 

1.3. Az anyagok és 
információk megoszlása 
az iskolákban található 
információs táblákhoz 
 

folyamatosan 
2018-2021 

 
A jelenlegi 
események 
fokozott ismerete 

 
Az elosztott 
tevékenységekkel, 
programokkal és 
projektekkel 
kapcsolatos 
információk száma 

II, NVO, Iskolák 

1.4.  
Ifjúsági iroda 
honlajának létrehozása 

2018  
A fiatalok 
tájékoztatása az 
II 
tevékenységéről 

 
Látogatások száma 
 Állások száma 

II 

1.5.  
Az újságírói szakaszok 
bevezetésének 
ösztönzése az 
iskolákban 

folyamatosan 
2018-2021 

A fiatalok 
fokozottabb 
részvétele a 
hírműsorok 
létrehozásában 
 

Újságírói szakaszok 
száma 
A tevékenységekben 
részt vevő iskolák 
száma 
A fiatal újságírók 
száma 
 

Helyi média, II, 
Iskolák 

1.6.  
Ifjúsági műhelymunka 
az információs módról 
és annak jelentőségéről  

folyamatosan 
2018-2021 

 
A fiatalok 
fokozott ismerete 

 
Műhelyek száma  
A résztvevők száma 

II; PT 

1.7.  
Tájékoztás a fiatalok az 
ifjúságpolitikával 
kapcsolatos 
rendelkezésre álló uniós 
alapokról 

folyamatosan 
2018-2021 

 
az európai 
ifjúsági alapok 
felhasználásának 
ösztönzése 

 
Legalább egy előadás 
évente 3 középiskola 
szintjén 

II, PT 

 

5.2. FIATALOK KULTÚRÁJA ÉS EGÉSZSÉGE 

Aktivitások Határidők Vért eredények Indikátorok Megvalósítók 

A fiatalok 
szükségleteinek és 
érdekeinek vizsgálata 
 

folyamatosan 
2018-2021 

 
Harmonizált SOP 
tevékenységek a 
fiatalok igényeivel 

 
Legalább egy online 
kutatást végeztek el 
évente 

II 

A meglévő kulturális 
programok és 
fesztiválok 
megteremtése, 
fenntartása és javítása 
 

folyamatosan 
2018-2021 

 
Bátorított környezet 
a fiatalok 
részvételére és 
kulturális 
kreativitására 

A fiataloknak szóló 
új rendezvények, 
programok és 
fesztiválok száma 
 

II, PT, 
Kultúrotthon, 
Múzeum, 
Könyvtár  
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Logisztikai és 
tanácsadási támogatás 
a fiatalok 
kezdeményezéseihez a 
kultúra területén 
 

folyamatosan 
2018-2021 

 
A fiatalok ösztönzött 
kreativitása és 
kulturális 
kezdeményezései 
 

 
A kezdeményezések 
száma  
Az érintett fiatalok 
száma 

II 

Afiatalok kulturális 
rendezvényeinek 
hirdetése 
 

folyamatosan 
2018 - 2021 

A fiatalok fokozott 
tudatosítása és 
részvétele a 
kulturális 
rendezvényeken 
 

 
A közösségi 
hálózatokban 
megjelenő 
bejegyzések száma 
A szervező 
weboldalán tett 
látogatások száma 

II, kulturális 
intézmény 

Nemzetközi önkéntes 
táborok szervezése 
minden településen 
Óbecse községében 
 

Évente 2 
tábor, 2018 - 
2021 

Az önkéntes 
tevékenységekben 
való fokozott 
részvétel 
 

Az önkéntes táborok 
száma 
A résztvevők száma 
 

II 

 
LVS létrehozása és 
felhatalmazása 

2018 - 2021  
Az önkéntes 
tevékenységekben 
való fokozott 
részvétel 

Felhasználók száma 
Az LVS programok 
száma 
 

II 

 
EVS-program 
létrehozása Óbecsén 

folyamatosan 
2018 - 2021 

 
Az önkéntes 
tevékenységekben 
való fokozott 
részvétel 

azEVC használóinak 
száma 
 

II, NBO 

 
Támogatás az ifjúsági 
egyesületek 
létrehozásában és 
működtetésében, 
minden településen 

folyamatosan 
2018 - 2021 

 
Az aktivizmus 
fejlesztésének 
ösztönzésére 
létrehozott feltételek 
jöttek létre 

 
Az újonnan alapított 
egyesületek száma 
Új kezdeményezések 
száma 

II 

 
Támogatás az ifjúsági 
klubok létrehozásában 
és működtetésében 
minden településen 

folyamatosan 
2018 - 2021 

 
Az aktivizmus 
fejlesztésének 
ösztönzésére 
létrehozott feltételek 
jöttek létre 

Ifjúsági klubok 
száma 

II 

Az ifjúsági sport 
érdekeinek és 
igényeinek feltárása 
 

2018 és 2020 Harmonizált SOP 
tevékenységek a 
fiatalok igényeivel 
 

 
A kutatások száma A 
fiatal kutatások 
lefedettsége 

II, NVO, OU 

Sportvásár 
 

Évente egyszer 
2018-2021 

  
Vásárok száma 
 Kiállítók száma  
Felhasználók száma 

II, Sporttanács 
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5.3. FIATALOK EGÉSZSÉGE 

Aktivitások Határidők Vért eredények Indikátorok Megvalósítók 

 
Támogatás az 
egészséges táplálkozás 
nyomtatott anyagokon 
keresztül 

folyamatosan 
2018-2021 

A fiatalok fokozott 
ismerete az 
egészséges 
táplálkozásról 
 

 
Évente legalább 
1000 információs 
szórólapot adnak az 
iskolákban és más 
helyeken 

II, NVO, Iskolák 

 
Az egészséges életmód 
előadásainak szervezése 

folyamatosan 
2018-2021 

 
A fiatalok fokozott 
ismerete az 
egészséges 
életmódról 

 
Minimum 150 olyan 
fiatal, aki évente 150 
előadást tartott 
Legalább egy 
előadás tartott 
évente 

II, NVO,EH, 
Iskolák 

PAS nélküli élet 
előadások szervezése 
 

folyamatosan 
2018-2021 

A fiatalok fokozott 
tudatossága a PAS 
káros hatásairól 
 

 
Minimum 150 fiatal 
évente Legalább egy 
előadás tartott 
évente 

II, NVO, OUP 

A nyomtatott anyag 
közzététele az élet 
népszerűsítésére 
szenvedélybetegség 
nélkül 
 

folyamatosan 
2018-2021 

A fiatalok fokozott 
tudatossága a PAS 
káros hatásairól 
 

 
Legalább egy 500 
példányban kiadott 
prospektus 

II, NVO 

 
A fiatalok tanácsadó 
központjainak 
beindítása 

2018  
Ifjúsági tanácsadó 
központ az EH belül 
indult 

Ülések száma 
A kezdeményezésben 
résztvevők száma 
 

EH, ОU 

Kondom autómata 
kihelyezése  

2018 és 
2019 

 
A fogamzásgátlók 
fokozott 
hozzáférhetősége 

2 kondomautómatát 
helyezte ki 

EH, II 

 
A reproduktív 
egészséggel kapcsolatos 
előadások szervezése 

folyamatosan 
2018-2021 

 
A fiatalok 
tudatosságának 
növelése a 
reproduktív egészség 
terén 

 
Előadások száma A 
résztvevők száma 

EH, II, NVO 

 
Az oktatási anyagok 
nyomtatása és 
megosztása a 
reproduktív egészség 
előmozdítására 

folyamatosan 
2018-2021 

 
A reproduktív fiatalok 
fokozott tudatosítása  

 
A promóciós anyagok 
száma 

EH, II, NVO 
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Elsősegély-tanfolyamok 
minden fiatal számára 

folyamatosan 
2018-2021 

A fiatalok fokozott 
ismerete és készsége 
az 
elsősegélynyújtásban. 
 

Tanfolyamok száma 
A résztvevők száma 
A megvalósítható 
partnerek száma 
 

II, CK, Tűzoltók, 
R 

 

5.4. FIATALOK VÉDELME 

Aktivitások Határidők Vért 
eredények Indikátorok Megvalósítók 

 
Nyilvános órák és viták a 
közlekedésbiztonság 
témakörében 

folyamatosan 
2018 - 2021 

A közlekedés 
biztonságának 
fokozása 
 

Legalább 2 
műhelymunka évente, 
60 fiatal 
 

I, EH, R, Tűzoltók, 
CK 

 
A motorkerékpárokhoz 
használt védő sisakok 
népszerűsítésére irányuló 
intézkedések, a kerékpár 
világítása, a vezető 
alkoholizmus csökkentése 

folyamatosan 
2018 - 2021 

A közlekedés 
biztonságának 
fokozása 
 

Évente legalább 1 
részvény, 100 fiatal 
 

II, EH, Rendőrség 
Tűzoltók, CK 

 
Beszélgetések az 
erőszakos magatartás és 
a negatív tevékenységek 
következményeiről az 
alkoholos állapotban 

folyamatosan 
2018 - 2021 

 
A fiatalok 
biztonságának 
általános szintje 

Évente legalább 1 
részvény, 60 fiatal 
 

II, NVО 

 
Viták a sovinista-fasiszta 
attitűdök elfogadásának 
negatív hatásairól 

folyamatosan 
2018 - 2021 

 
A fiatalok 
biztonságának 
általános szintje 

Évente legalább 1 
részvény, 60 fiatal 
 

II, NVО 

Oktatás az elektronikus 
erőszak terőletéről-
tribűnök 

folyamatosan 
2018 - 2021 

 
A fiatalok 
biztonságának 
növelése az 
interneten 

Évente legalább 1 
részvény, 50 fiatal 
 

II, NVО 

 
Oktatás az elsősegély és 
a védelem témájában 

folyamatosan 
2018-2020. 

 
A PPZ fokozott 
ismerete 

Évente legalább 2 
részvény, 120 fiatal 
 

II, EN, CK 

5.5. FIATALOK OKTATÁSA 

Aktivitások Határidők Vért eredények Indikátorok Megvalósítók 

 
Olyan programok és 
projektek, amelyek célja 
az oktatás fontosságának 
növelése 

folyamatosan 
2018– 2021 

 
Az oktatás 
fontosságának 
növelése, a 
középiskolákban 
felvett hallgatók 

A középiskolában 
tanuló hallgatók 
száma 
A projektekben és 
programokban 
részt vevő fiatalok 

II, PT iskolák,  
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számának 
növekedése 

száma 
 

 
További szakaszok 
rendszeres 
megszervezése az 
iskolákban 

folyamatosan 
2018– 2021 

 
A nem formális 
oktatás 
tevékenységeinek és 
programjainak 
bővítése 

 
Új szakaszok 
száma A 
résztvevők száma 

II, Iskolák, PT 

A hallgatói parlamentek 
felhatalmazása és 
előmozdítása 
 

folyamatosan 
2018– 2021 

A parlamentek 
kapacitásának 
növelése, a diákok 
parlamentjeinek 
szerepének és 
fontosságának 
fokozott tudatosítása 
 

 
Képzési kapacitás 
a kapacitás 
növelésére UP A 
promóciók száma 
A fiatalok 
százalékos aránya, 
akiket a parlament 
munkájáról 
tájékoztatnak 

II, PT, Iskolák, PT 
 
 
 
 

A nonformális oktatással 
foglalkozó egyesületek 
szükségleteinek és 
képességeinek vizsgálata 
 

Egyszer 
évente 
2018– 2021 

A támogatás 
fejlesztésének alapja 
a megalapozott 
igény 
 

 
A kutatások száma 
 A felmérésben 
szereplő 
egyesületek száma 

II, PT 

 
Egyesületek felélesztése a 
nem formális oktatás 
fejlesztésére 

folyamatosan 
2018– 2021 

 
Fokozott számú 
informális 
tevékenység, projekt 
és program a 
fiatalok számára 

 
A képzés száma A 
résztvevők száma 

II, PT 

 
A fiatalok tájékoztatása a 
nem formális oktatás 
lehetőségeiről a 
közösségben 

folyamatosan 
2018– 2021 

 
A nem formális 
oktatással 
kapcsolatos 
információk fokozott 
szintje 

Azinformált fiatalok 
száma 
Posztok száma a 
közösségi jhálón 
Tribűnök száma 

II, PT 

Megvizsgálni a fiatalok 
igényeit a szükséges nem 
formális oktatási 
programokról 
 

Évente 
egzszer 
2018– 2021 

 
Alapvető elemek a 
programfejlesztéshez 

 
A kutatások száma 
A megkérdezett 
fiatalok száma 

II, PT  

 
Folyamatos felhatalmazás 
a fiatalok számára a nem 
formális oktatás 
különböző formáiban való 
részvétel lehetőségével 

folyamatosan 
2018– 2021 

A fiatalok nagyobb 
részvételi lehetősége 
a nem formális 
oktatási 
programokban 
 

 
A fiatalok száma Új 
programok száma 

II, PT Iskolák 
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5.6. ÉZÉKENY CSOPORTOKKAL VALÓ MUNKA 

Aktivitások Határidők Vért eredények Indikátorok Megvalósítók 

 
A tolerancia, az elfogadás és 
a sokféleség tiszteletben 
tartásának média 
támogatása 

folyamatosan 
о 2018 – 
2021 

A tolerancia, 
tájékoztatás  és a 
sokféleség 
tiszteletben 
tartásának 
tudatosítása és 
tudatosítása 
 

A promóciók 
száma 
A résztvevők 
száma 
 

II, PT, SZVK, 
KZRP 

 
A fiatalok tudatosságának 
növelése a tolerancia, az 
esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség 
elve, a sokszínűség 
tiszteletben tartása és 
elfogadása szempontjából 

folyamatosan 
о 2018 – 
2021 

A tolerancia, az 
elért tudás szintje 
és a sokféleség 
tiszteletben 
tartásának 
tudatosítása 
 

A promóciók által 
érintett fiatalok 
száma 
A promóciók 
száma 
Oktatás száma 
 

II, PT, KZRP 

 
A fiatalok befogadása a 
kiszolgáltatott csoportokból 
a nem formális oktatási 
programokba 

folyamatosan 
о 2018 – 
2021 

A fiatalok 
fokozottabb 
felvétele a 
veszélyeztetett 
csoportokba 
Magasabb 
láthatóság a 
szélesebb helyi 
közösségben 
 

 
A fiatalok száma 
NFO programok 
száma 

КЗМ, SZVK, PT, 
KZRP 

 
Érzékeny fiatalok 
azonosítása és 
felhatalmazása 

folyamatosan 
о 2018-2021 

 
A fiatalok 
fokozottabb 
felvétele az 
érzékeny 
csoportokba 

Kulturális 
események 
száma 
A veszélyeztetett 
csoportokból 
származó fiatalok 
száma 
 

КЗМ, SZVK, PT, 
KZRP 

 
Az érzékeny fiatalok 
csoportjainak promóciós 
tevékenységei 

Évente 
kétszer 
2018-2021 

 
A fiatalok 
fokozottabb 
felvétele az 
érzékeny 
csoportokba 

A promóciós 
tevékenységek 
száma 
Érzékeny 
csoportokból 
érkező fiatalok 
száma 
 

II, SZVK, PT, 
KZRP 

 
A tolerancia és a sokféleség 
tiszteletben tartását 
elősegítő nyomtatott, audio- 

folyamatosan 
о 2018 – 
2021 

A tolerancia, a 
tolerancia és a 
sokféleség 
tiszteletben 

Az anyagok 
száma 
A promóciók által 
érintett fiatalok 

PT 
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és videoanyagok kiadása tartásának 
tudatosítása és 
tudatosítása 
 

száma 
 

Oktatás a nemek közötti 
egyenlőség területén és a 
nemi szempontból érzékeny 
szókincs bevezetése a 
fiatalok körében 
 

folyamatosan 
о 2018 – 
2021 

A nemek közötti 
egyenlőségre 
vonatkozó 
információk és 
ismeretek 
emelkedése 
 

 
Oktatás száma  
A fiatal 
résztvevők száma 

II, PT 

 
A befogadási és 
foglalkoztatási programok 
előmozdítása révén a 
fiatalok foglalkoztatása a 
veszélyeztetett csoportokból 

folyamatosan 
о 2018 – 
2021 

 
A fiatalok 
fokozottabb 
felvétele a 
veszélyeztetett 
csoportokba 

 
 
Programok 
száma 
A résztvevők 
száma 
 

II NSZ 

 

 

5.7. FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA 

Aktivitások Határidők Vért eredények Indikátorok Megvalósítók 

Oktatásszervezés a 
munkahelyi gyakorlatok, 
szakmai gyakorlatok, 
gyakornoki munka és 
önkéntes munka 
fontossága tekintetében a 
könnyebb foglalkoztatás 
érdekében 
 

folyamatosan 
2018 – 2021 

 
A foglalkoztatási 
programokra 
vonatkozó 
információk 
emelkedése 

 
Oktatás száma 
 A résztvevők száma 

NSZ és II 

 
A NSZ, a tartományi és 
köztársasági intézmények 
közzétett pályázatok 
előmozdítása 

folyamatosan 
2018 – 2021 

A programokkal 
és projektekkel 
kapcsolatos 
információk 
emelkedése 
 

 
Állások száma 

II 

Oktatás szervezése az 
aktív munkakeresésben 
 

folyamatosan 
2018 – 2021 

Növelni a fiatalok 
aktív munkaerő-
kereső 
képességét 
 

 
Oktatás száma  
A résztvevők száma 

NSZ, II, PT 
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Oktatások szervezése a 
továbbképzés és a 
továbbképzés 
fontosságáról annak 
érdekében, hogy 
megfelelőbb munkát, 
további képesítést és 
átképzést találjanak a 
munkaerőpiac 
szükségleteinek 
megfelelően 

folyamatosan 
2018 – 2021 

 
A továbbképzés 
fontosságára 
vonatkozó 
információk 
emelkedése 

 
A résztvevők száma  
Oktatás száma 

NSZ, II 

Karrier tanácsadás a II-án 
belül 
 

folyamatosan 
2018 – 2021 

 
Növelje a fiatalok 
kapacitását az 
aktív 
munkakereséshez 
és 
karrierépítéshez 

 
Felhasználók száma 

II 

Gyakorlati képzés (üzleti 
ötletek kidolgozása, üzleti 
terv készítése, vállalkozói 
irányítás stb.) 
 

folyamatosan 
2018 – 2021 

Növelni a fiatalok 
kapacitását az 
aktív 
munkakereséshez 
és 
karrierépítéshez 
 

Felhasználók száma 
A képzés száma 
 

NSZ, II, PT 

 

 

5.8. RÉSZLEGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Aktivitások Határidők Vért eredények Indikátorok Megvalósítók 

 
Az LAP felügyelete és 
értékelése 

folyamatosan 
2018-2021 

 
A fiatalok 
stratégiai 
dokumentumának 
hatékony és 
eredményes 
végrehajtása 

 
Munkacsoport ülések, 
legalább 20 projekt 
támogatott, LAP 
végrehajtási jelentés 

II, LAP 
munkacsoportja 

 
Olyan intézmények 
képviselőinek közös 
üléseinek megszervezése, 
amelyek közvetlenül vagy 
közvetve foglalkoznak az 
ifjúsággal 

folyamatosan 
2018-2021 

 
Létrehozott 
kommunikáció és 
együttműködés 
az összes helyi 
szintű működési 
rendszernél 

 
2 találkozó évente 

II, PT, más 
instituciók 
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Olyan intézmények 
képviselőinek képzése, 
amelyek közvetlenül vagy 
közvetve foglalkoznak az 
ifjúsággal 
 

folyamatosan 
2018-2021 

Létrehozott 
kommunikáció és 
együttműködés 
az összes helyi 
szintű működési 
rendszernél 
 

2 képzés évente 
 

II, PT 

 
Több intézmény közötti 
közös projektek írása és 
megvalósítása 

folyamatosan 
2018-2021 

 
Létrehozott 
kommunikáció és 
együttműködés 
az összes helyi 
szintű működési 
rendszernél 

 
2 projekt évente 

II, LC és más 
insztitúciók 

A II és más intézmények 
közötti együttműködési 
szándék aláírása 
 

folyamatosan 
2018-2021 

 
A fiatalok 
támogatására 
létrehozott 
intézményi 
együttműködés 

 
Legalább öt aláírt 
egyetértési nyilatkozat 

II, LC és más 
insztitúciók 

 
Kutatás a helyi 
intézmények és 
szervezetek kapacitásáról 

2018  
Vezetett 
kutatások, 
megalapozott 
kapacitások 

A kutatás eredménye 
 

II, PT, LAP 
munkacsoportja 

 

 

--- o --- 
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

Трг ослобођења бр. 2 

ОПШТИНА БЕЧЕЈ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА БЕЧЕЈ 

 
 

Нови Сад, септембар, 2017. године 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 
ЕКОЛОГИЈУ 

 

ИВЕ АНДРИЋА бр. 13,  
21 000 НОВИ САД 

тел: 021/ 63 64 317 

 

 

 



Страна 64.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  64. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                                        29.12.2017.    2017.12.29. 

      

 

ПРЕДМЕТ: 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА БЕЧЕЈ 

-  нацрт - 

 

НОСИЛАЦ 
ИЗРАДЕ ПЛАНА: 

ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и 

инспекцијски надзор 

 

НАРУЧИЛАЦ 
ИЗРАДЕ ПЛАНА: 

Општинска управа Бечеј 

Трг ослобођења бр. 2, Бечеј 

 

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: 

 

„ANDZOR ENGINEERING“ Д.О.О. 

Нови Сад, Иве Андрића бр. 13 

 

 

ОДГОВОРНИ  
УРБАНИСТА: 

АНА ВИРИЈЕВИЋ, дипл.инж.арх.   

РАДНИ ТИМ: 

  ЗОРАН ВУКАДИНОВИЋ, маст. инж. саоб. 

  СТЕФАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, мастер пр.план. 

  САРА ШЋЕКИЋ, маст.инж.арх. 

  СМИЉАНА ДРАГИЋЕВИЋ, маст.инж.арх. 

  СВЕТЛАНА ВУКЧЕВИЋ, дипл.инж.грађ. (хидротехника) 

  ИГОР ЈЕЛИЋ, мастер инж. арх. 

  ЗОРАН ДЕСПОТОВИЋ, дипл. инж саоб. 

  ТАТЈАНА ВУЈИНОВИЋ , дипл.инж.арх. 

  БОРИС САБОЛОВИЋ, дипл.инж.грађ. (нискоградња) 

 

СТРУЧНА САРАДЊА 
ИСПРЕД ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

  ДАНИЕЛА ДОРОСЛОВАЧКИ, маст.инж.арх. 

  РАДЕ АВРАМОВ, дипл.инж.арх. 

 

ДИРЕКТОР 
„ANDZOR ENGINEERING” 

Д.О.О. : 

             ЗОРАН ВУКАДИНОВИЋ, маст. инж. саоб. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉА БЕЧЕЈ  

 

 

 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

1. Извод о регистрацији привредног субјекта 
2. Решење о одређивању одговорног урбанисте 
3. Лиценца одговорног урбанисте 
4. Потврда лиценце одговорног урбанисте 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

A) ОПШТИ ДЕО .........................................................................................................................................       1 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ........................................................................................................... 3 

2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ................................................................ 3 

3. ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА .......................................................................................... 4 

4. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ...................................................................................................... 4 

 

Б) ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ...................................................................................................................       5 
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ГРАФИЧКИ ДЕО  

                                                                  

1. Обухват Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј. Граница 
грађевинског подручја 

Р = 1: 10 000

2. Површине јавне намене Р = 1: 10 000

3. Планирано грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, 
планирано саобраћајно решење, заштита непокретних културних добара и заштита 
природе 

Р = 1: 10 000

4. План саобраћајне инфраструктуре са генералном нивелацијом Р = 1: 10 000

5. Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом Р = 1: 10 000

6. Водопривредна инфраструктура – канализација отпадних вода Р = 1: 10 000

7. Термоенергетска инфраструктура Р = 1: 10 000

8. Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура Р = 1: 10 000

9. Начин спровођења плана Р = 1: 10 000

 

 

АНАЛИТИЧКО ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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ГРАФИЧКИ ДЕО 

 
1. Обухват Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј. Граница 

грађевинског подручја 
Р = 1: 10 000

2. Површине јавне намене Р = 1: 10 000

3. Планирано грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, 
планирано саобраћајно решење, заштита непокретних културних добара и заштита 
природе 

Р = 1: 10 000

4. План саобраћајне инфраструктуре са генералном нивелацијом Р = 1: 10 000

5. Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом Р = 1: 10 000

6. Водопривредна инфраструктура – канализација отпадних вода Р = 1: 10 000

7. Термоенергетска инфраструктура Р = 1: 10 000

8. Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура Р = 1: 10 000

9. Начин спровођења плана Р = 1: 10 000
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АНАЛИТИЧКО ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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На основу члана 35 став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - Одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС и 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 
и 145/2014) и члана 16. став 1. тачка  3 и члана 31. став 5 Статута општине Бечеј ("Службени лист општине 
Бечеј", бр. 2/14-пречишћен текст, 14/15 и 20/16), Скупштина општине Бечеј, на XXVIII седници одржаној дана  
28.12.2017. године, доноси         

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉА БЕЧЕЈ  

 

 

 

Измене и допуне Плана генерaлне регулације насеља Бечеј састоје се од: 

 

 Текстуалног дела 
 Графичког дела и 
 Аналитичко-документационе основе. 
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А) ОПШТИ ДЕО 
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1) ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана: 

 

1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014); 

2. Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 64/2015); 

3. Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј (''Службени лист општине 
Бечеј'' број 22/2016). 

 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана: 

 

1. Просторни план општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број: 03/2012); 

2. План генералне регулације насеља Бечеј („Службени лист Општине Бечеј” број: 14/2015). 
 

 

2) ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  
 

 Изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј приступило се на основу Одлуке о 
изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј (''Службени лист општине Бечеј'' број 
22/2016), (у даљем тексту – Измене и допуне Плана). Саставни део  Одлуке о изради Измена и допуна Плана 
je и Решење Општинске управе број IV 02 350-35-1/2016 од 02.12.2016. године, да се за Измене и допуне 
Плана не израђује Стратешка процена утицаја плана на животну средину. 

 

 Основни циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј јесте уређење и 
заштита простора. Основни принципи за уређење и заштиту простора су: просторно решење адекватно 
планираној намени простора, дефинисање и заштита општег друштвеног интереса, утврђивање основних 
критеријума просторног уређења и правила изградње, утврђивање критеријума и мера коришћења 
природних ресурса, историјско археолошког наслеђа и заштите животне средине, дефинисање основних 
коридора инфраструктурних система, активирање неизграђеног грађевинског земљишта, уважавање стечених 
урбанистичких обавеза и стварање нових могућности за инвестирање. 
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 На простору обухваћеном Изменама и допунама плана, планира се усаглашавање простора са 
новонасталом променом у статусу јавног и осталог земљишта, промена водног земљишта у грађевинско, 
редефинисање постојећих планских решења и исправљање уочених техничких недостатака у тексту и у 
графичким приказима. 

  Разлози за Измене и допуне Плана су: 

1. Пренамена катастарске парцеле 7985/5 К.О. Бечеј, 
2. Пренамена катастарских парцела број 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4 и 8047/5 К.О. Бечеј, 
3. Преиспитивање и утврђивање намене катастарске парцеле број 3829 К.О. Бечеј, 
4. Пренамена катастарских парцела број 4925/1 и 4925/3 К.О. Бечеј, 
5. Пренамена катастарске парцеле 7868 К.О. Бечеј, 
6. Преиспитивање правила уређења и грађења простора у зони мешовитог становања, 
7. Преиспитивање намене простора, правила уређења односно грађења заштитног зеленила, 
8. Преиспитивање начина спровођења плана. 

 

 

3) ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 

 Граница обухвата Измена и допуна Плана је дефинисана у Одлуци о изради Измена и допуна Плана. 
Граница Измене и допуне Плана је одређена границом грађевинског подручја насеља Бечеј према Плану 
генералне регулације насеља Бечеј („Службени лист Општине Бечеј” број: 14/2015). 

 

4) АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 

 План генералне регулације насеља Бечеј је донет 2015. године. У току примене овог Плана, уочени су 
недостаци и јавиле су се нове иницијативе које су биле повод да се донесе Одлука о изради Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Бечеј. 

 

 Катастарска парцела број 7985/5 К.О. Бечеј 

  Катастарска парцела број 7985/5 К.О. Бечеј налази се у југоисточном делу обухвата Измена у допуна 
Плана. Површина парцеле износи око 7,12ha. Парцела је у потпуности окружена одбрамбеним насипом.
 Острво је у функцији експлоатације и одржавања околних хидротехничких објеката – користи се као радни и 
манипулативни простор, за одлагање материјала, опреме и сл.  

 

 Катастарске парцеле број 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4 и 8047/5, све К.О. Бечеј 
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  Катастарске парцеле број 8047/1, 8047/2, 8047/3, 8047/4 и 8047/5 К.О Бечеј налазе се према Плану 
генералне регулације у зони Града. Површина ове локације, чија се намена преиспитује, износи око 6,29 ha. 
Парцелама пролази јавна саобраћајница којој је Генералним планом регулације насеља Бечеј одређен 
хијарархијски нивo главне насељске саобраћајнице, а која, према Уредби о категоризацији државних путева 
(Сл. гласник РС бр. 105/13 , 119/13), представља државни пут IIА реда бр. 102 (Кањижа – Сента – Ада - Бечеј – 
Темерин – веза са државним  путем бр. 100). У оквиру обухвата ове локaције, државни пут IIА реда бр. 102 
укршта се са државним путем IIА реда бр. 109 (Бачка Топола - Бечеј) - чвориште 10205 - Бечеј (Бачка Топола).  

   

  Ове парцеле према Плану генералне регулације намењене за: 

9. заштитно зеленило, 
10. јавну саобраћајницу и 
11. парковско зеленило. 

 

3)  Катастарске парцеле број 3829 К.О. Бечеј 

  Катастарска парцела бр. 3829 К.О. Бечеј  налази се у источном делу просторне целине „Ново село” уз 
железничку пругу. Планом генералне регулације насеља Бечеј планирана је за заштитно зеленило. 

  У постојећем стању представља неизграђено земљиште.  

  Са северне стране парцеле се пружа државни пут II А реда, број 109 (парцела 7994/1), са источне 
железничка пруга (парцела 7994/1), са јужне стране локална саобраћајница (парцела 8072), а са западне 
стране постојећи пословни комплекс (парцела 3830). На парцели нема изграђених објеката ни саобраћајне 
инфраструктуре у функцији приступа и везe са категорисаном путном мрежом. 

     

4)   Катастарске парцеле број 4925/1, 4925/3 и 4890/3 К.О. Бечеј 

 

 Катастарске парцеле број 4925/1, 4925/3 и 4890/3 К.О. Бечеј налазе се према Плану генералне 
регулације у централној зони. Намена им је различита – к.п. бр. 4925/1 и 4890/3 су намењене за аутобуску 
станицу која тренутно на к.п.бр. 4925/1 и постоји и функционише, а к.п.бр. 4925/3 је на подручју централне 
зоне. Постојећа аутобуска станица је у власништву предузећа ''Бечејпревоз'' д.о.о.  Својим положајем и 
површином неусловна је за формирање грађевинске парцеле. 

 Парцела број 4925/1 има излаз на Улицу Данила Киша, а парцела 4925/3 на Улицу Данила Киша и на Главну 
улицу. С обзиром на то да се локација налази у централној зони, има услова за прикључење на све видове комуналне 
инфраструктуре.  Својим положајем и површином, к.п.бр. 4890/3  неусловна је за формирање грађевинске парцеле. 

 Парцеле се налазе у овиру старог језгра града за које важе услови и мере заштите прописане у одељку 2.5.2. 
Мере заштите културних добара Плана генералне регулације насеља Бечеј. 

 Планом генералне регулације прописана је израда Плана детаљне регулације за централну зону насеља. До 
доношења Плана детаљне регулације за Зону центра, изузетно је дозвољена изградња на основу Урбанистичког пројекта 
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за објекте пословања на постојећим парцелама у складу са наменом блока на парцелама и комплексима где није 
неопходна промена регулације и где се задовољавају урбанистички параметри дефинисани Планом за зону центра. 

 У светлу иницијативе која је покренута од стране предузећа ''Бечејпревоз'' д.о.о. за измештање аутобуске станице 
на нову локацију, разматра се пренамена ових катастарских парцела. 

 

5)    Катастарска парцела број 7868 

 Катастарска парцела број 7868 К.О. Бечеј налази се према Плану генералне регулације у индустријској 
зони и намењена је радним површинама и комплексима. Заузима површину од око 1,14 ha.   

 Катастарска парцела 7868 излази на Улицу 7. јула  и на Новосадску улицу у чијем регулационом 
профилу пролази бициклистичка стаза.  

 Парцела има све услове за прикључак на комуналну инфраструктуру. Прикључци на инфраструктуру 
ће се детаљније обрадити током израде Нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације насељ Бечеј, 
када се буду прикупили услови надлежних предузећа. 

 Тренутно се на парцели налази аутобаза за аутобусе предузећа “Бечејпревоз” д.о.о. 

  Један од разлога ових Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј је и анализа 
могућности измештања постојеће аутобуске станице превозника “Бечејпревоз” д.о.о.  

 Како би се сагледале могућности, повољности и последице измештања постојеће аутобуске станице, 
за наручиоца “Бечејпревоз” д.о.о, Бечеј, урађена је Анализа оправданости измештања комплекса аутобуске 
станице у Бечеју са предлогом организације саобраћаја (децембар 2016; “Andzor Engineering” д.о.о. Нови Сад, 
Иве Андрића бр. 13 – аутор студије: Зоран Вукадиновић, пројектант идејног решења - Мидхат Х. Шаботић). 

 

6) Поред конкретних локација, уочени су недостаци и неусаглашености на читавом грађевинском подручју, 
тако да ће се преиспитати правила грађења на земљишту осталих намена (забрана грађења нових 
вишепородичних објеката у зони мешовитог становања), усагласити терминологија, ажурирати законска 
регулатива, ажурирати стање комуналне инфраструктуре и све измене адекватно приказати на графичким 
прилозима. 
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Б)  ПЛАНСКИ ДЕО  



Страна 78.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  78. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                                        29.12.2017.    2017.12.29. 

      

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.1.  КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ  

ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
Тачка: 2.1.2. Биланс површина 

Табела која представља ово поглавље брише се и додаје следећа табела: 

“2.1.2. Биланс површина 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО 

ha % ha % 

Централне зоне 33,01 1,70 33,84 1,77 

Образовање 6,24 0,32 6,40 0,33 

Здравствена и социјална заштита 2,66 0,14 2,66 0,14 

Комплекс споменика 0,48 0,02 0,48 0,02 

Комунални објекти и комплекси 37,23 1,92 98,31 5,13 

Инфраструктурни објекти 1,26 0,07 2,40 0,13 

Комуналне површине 8,51 0,43 1,32 0,07 

Пијаца 1,69 0,09 1,69 0,09 

Уређај за пречишћавање отпадних вода 2,90 0,15 2,90 0,15 

Гробље    22,87 1,18 90,00 4,69 

Зелене и рекреативне површине 150,66 7,77 154,74 8,08 

Парковско зеленило 16,48 0,85 15,61 0,81 

Шума 9,14 0,47 9,14 0,48 

Неуређене зелене површине 118,26 6,10 / / 

Заштитно зеленило / / 105,64 5,52 

Спортско рекреативне површине 6,78 0,35 24,35 1,27 

Саобраћајне површине 239,79 12,37 267,77 13,99 

Саобраћајни терминали 8,62 0,44 40,95 2,14 

Улични коридори 231,17 11,93 226,82 11,85 
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Водотоци и водене површине 55,31 2,85 55,31 2,89 

Канал Дунав-Тиса Дунав 44,33 2,28 44,33 2,31 

Одбрамбени насип 10,98 0,57 10,98 0,57 

Становање 638,24 32,93 713,59 37,27 

Породично становање 531,01 27,39 509,53 26,61 

Породично становање- специфични амбијентални    простор / / 0,90 0,05 

Мешовито становање 107,23 5,54 56,15 2,93 

Породично становање са радом / / 144,80 7,56 

Породично становање- тип вила / / 2,21 0,12 

Радне површине и комплекси 208,27 10,75 543,17 28,37 

Радне површине и комплекси 176,23 9,09 513,39 26,81 

Радни и пословни комплекси у оквиру стамб. делова 
насеља 

22,23 1,15 22,40 1,17 

Расадник  9,81 0,51 7,38 0,39 

Туризам и угоститељство 7,61 0,39 36,03 1,88 

Угоститељски објекти 2,21 0,11 0,36 0,02 

Рекреативни и здравствени туризам / / 29,23 1,53 

Зона туризма и рекреације – камп насеље 5,40 0,28 4,93 0,26 

Уређени део обале / / 1,51 0,08 

Верски објекти 2,32 0,14 2,32 0,14 

Неизграђено грађевинско земљиште 556,18 28,70 / / 

УКУПНА ПОВРШИНА  1938,00 100 1914,62 100 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Наслов: Саобраћајни терминали 

 

 Став три, пасус други – реченица “У области друмског саобраћаја – задржава се постојећа аутобуска 
станица.” се брише и, уместо ње, додаје се  реченица “У области друмског саобраћаја – постојећа аутобуска 
станица се измешта на нову локацију”. 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Наслов: Путно – друмски саобраћај 

 

Иза наслова, пре првог става додаје се: 

 “У складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС”, бр. 105/13, 119/13 и 93/15), 
у оквиру насеља Бечеј простиру се објекти из надлежности ЈП “Путеви Србије” и то: 

 државни пут IБ реда број 15: државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки брег) – Бездан – 
Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда – државна граница са Румунијом 
(гранични прелаз Наково), на деоници број 01512 и 01513 од чвора број 1510 Бечеј (Ада) код km 
108+197 до чвора број 1512 Нови Бечеј (Меленци) код  km 121+415; 

 државни пут IIА реда број 102: Кањижа – Сента – Ада – Бечеј – Темерин – веза са државним путем 
100, на деоници број 10205, 10206, 01512 и 10207 од чвора број 10204 Сента (Суботички пут) код km 
22+817 до чвора број 10206 Бачко Градиште код km 75+264; 

 државни пут IIА реда број 109: Бачка Топола – Бечеј, на деоници број 10901 од чвора број 10504 Бачка 
Топола (Бечеј) код  km 0+000 до чвора број 10205 Бечеј ( Бачка Топола) код km 37+995. 

 

 Грађевинско подручје насеља Бечеј простире се дуж деоница државних путева и то: 

 државни пут IБ реда број 15: од стационаже на km 108+679 (деоницa 01512) до  стационаже на km 
112+500 (деоницa 01513); 

 државни пут IIА реда број 102: од стационаже на km 59+607 (деоницa 10205) до  стационаже на km 
68+223 (деоницa 10207); 

 државни пут IIА реда број 109: од стационаже на km 36+164 (деоницa 10901) до укрштаја са  
државним путем IIА реда број 102 у чвору 10205 Бечеј (Бачка Топола). 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Наслов: Железнички саобраћај 

 Став први мења се и гласи:  

 “Железнички саобраћај ће бити присутан преко следећих капацитета: 

 Локална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Римски шанчеви – Бечеј у дужини око 
9,865km од наспрам km 58+488 до наспрам km 68+353. Предметна пруга од Бечеја према Сенти, 
Кањижи и Хоргошу тренутно је ван експлоатације. 

 Железничка станица Бечеј у km 65+005 предметне пруге са пет станичних колосека и два индустријска 
колосека отворена за рад са робом. 

 Путни прелази у km: 
1) 59+438, 60+417, 60+840 и 61+515 који су осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима 

прегледности. 
2) 62+413 који је осигуран браницима и саобраћајним знацима на путу. 
3) 62+715 који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности. 
4) 63+042, 65+436 који су осигурани браницима и саобраћајним знацима на путу и 
5) 66+560 који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности. 
 Манипулативна једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Бечеј-Врбас на којој је 

привремено обустављен железнички саобраћај.” 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Наслов: Водни саобраћај – интегрални саобраћај 

 

 Део првог става се мења и гласи: “У оквиру коридора међудржавног водног - пловног пута реке Тисе, 
прецизније на почетку кривине реке Тисе код камп насеља планира се изградња путничког пристаништа, као 
и изградња прихватног објекта наутичког туризма у функцији развитка наутичког туризма на овом простору.” 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Наслов: Аутобуска станица 

 Став који се односи на аутобуску станицу се у целости мења и гласи: 

 “Локација комплекса аутобуске станице се мења. Аутобуска станица у централној зони насеља се 
укида и гради се нова на новој локацији - на подручју просторне целине – индустрија. За изградњу нове 
аутобуске станице обавезна је израда урбанистичког пројекта.  

 

 Приликом израде урбанистичког пројекта, пожељно је, као основне смернице за организацију и 
изградњу нове аутобуске станице, испратити  решење дефинисано у Анализи оправданости измештања 
комплекса аутобуске станице у Бечеју са предлогом организације саобраћаја, тј: нову аутобуску станицу 
организовати и изградити тако да се састоји из три целине: станични претпростор, станична зграда и 
аутобуски простор. 

 

 Станица треба да задовољи критеријуме који дефинишу аутобуску станицу 3. категорије (Општи 
услови пословања аутобуских станица “Сл. гласник РС”; бр. 26/08 и 68/12 – одлука УС). 

 

 Укидање постојеће аутобуске станице и изградња нове не сме, ни на који начин, да угрози нормално 
функционисање јавног превоза и да има негативан утицај на кориснике. У складу са овим, приликом израде 
урбанистичког пројекта размотрити, као могућност, фазно измештање при чему би прва фаза тог процеса 
била изградња нове аутобуске станице са свим потребним елементима. Друга фаза би била изградња и 
формирање аутобуског стајалишта на простору сада постојеће аутобуске станице (у улици Данила Киша).” 

 II ПЛАНСКИ ДЕО 

Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Подтачка: 2.4.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Пасус први, реченица трећа мења се и гласи: 

 “Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС);” 

Став први, реченица трећа мења се и гласи: 

 “Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и 
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, бр. 7/17);” 
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Иза првог пасуса додаје се: 

 “ Уколико се техничком документацијом утврди потреба за додатним елементима пута (шири коловоз, 
тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) мора се 
обезбедити: 

 да ширина саобраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим прописима и законима из 
области; 

 да се приликом изградње додатних елемената не сме нарушити континуитет трасе предметног 
државног пута; 

 трошкове изградње додатних елемената сноси општина. 
 

  Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.) морају бити у складу са 
Законом о јавним путевима (“Сл. гласник РС”, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и 
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута (“Сл. гласник РС”, број 50/2011). 

  Уколико се појави тенденција изградње нових саобраћајних прикључака потребно је затражити услове 
од стране ЈП “Путеви Србије”. 

  У заштитном појасу и појасу контролисане градње забрањено је отварање рудника, каменолома и 
депонија отпада и смећа. Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако није другачије 
одређено овим урбанистичким планом. 

  Прихватање и одводњавање површинских вода мора бити адекватно решено, уз усклађивање са 
системом одводњавања предметног државног пута. 

  Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не 
угрожавају безбедност саобраћаја. 

Државни пут I реда  

Заштитни појасеви 

 заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 20 m (са обе 
стране, рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну) уз обезбеђење приоритета безбедног 
одвијања саобраћаја на државном путу; 

 појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се 
ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас 20 m) и у њему није 
дозвољено отварање рудника, каменолома, депонија отпада и смећа.  
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Државни пут IБ реда бр. 15 са следећим програмско-пројектним елементима: 

 коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора; 
 коловоз  ширине  7,70 m, односно 7,00 m са издигнутим ивичњацима; 
 рачунска брзина   Vrac = 80 km/h; 
 носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини); 
 једнострани нагиб коловоза; 
 укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице; 
 паркирање у оквиру коридора није дозвољено. 

 

Иза пасуса са поднасловом Државни пут II реда бр. 102/Р-122 и бр.109/Р-108 додаје се нов пасус: 

“ Приликом евентуалног планирања кружних раскрсница на траси државног пута, потребно је испунити 
следеће услове: 

 ширине саобраћајних трака срачунатих према криви трагова, 
 са полупречницима закривљења саобраћајних прикључака утврђеним сходно меродавном возилу, 
 за возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), мора се 

извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун кружног подеоника како би се обезбедила 
проходност таквих возила, 

 коловоз мора бити димензионисан за осовинско оптерећење од 11,50т, 
 са прописаном дужином прегледности имајући у виду просторне и урбанистичке карактеристике 

окружења локације у складу са чланом 33. Закона о јавним путевима (''Сл. гласник РС'', број 101/2005), 
узпуно уважавање просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења те локације и у свему 
у складу са тачком 4. Кружне раскрснице у Правилнику о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (''Сл. гл. РС'', број 
50/2011) и важећим стандардима, 

 обезбедити потребан ниво функције и безбедности, који обухвата услове обликовања прикључка, 
уједначени пројектни третман саобраћајних струја и релативну хомогеност брзина у подручју кружне 
раскрснице, 

 раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрији кружне раскрснице укључујући и 
зоне излива/улива како би се обезбедили равноправни услови за се токове, 

 обавезно урадити проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице, 
 број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи док ће величина пречника уписане 

кружнице завистити од највеће вредности брзине раскрснице, 
 уколико се на било ком прикључном правцу јавља двотрачни улив, кружни коловоз се димензионише 

као двотрачни, 
 угао пресецања мора бити приближан правом углу, 
 дефинисати елементе ситуационог плана кружне раскрснице, где ће бити обухваћено поред пречника 

уписане кружнице, ширине кружног коловоза и елемената улива или излива и елементи обликовања 
прикључних праваца како би се обезбедио простор за формирање острва за каналисање токова, 

 при појави аутобуског саобраћаја, стајалишта лоцирати иза кружне раскрснице и ван коловоза, 
 потребно је обезбедити пешачки и евентуално бициклистичке стазе и прелазе у зони кружне 

раскрснице, 
 потребно је дефинисати димензије простора код саобраћајне површине за накупљање и кретање 

пешака, 



Страна 85.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  85. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                                        29.12.2017.    2017.12.29. 

      

 

 решити прихватање и одводњавање површинских вода будуће кружне раскрснице, 
 приликом извођења радова на изградњи кружне раскрснице, водити рачуна о заштити постојећих 

инсталација поред и испод наведених државних путева, 
 дефинисати хоризонталну и вертикалну сигнализацију на предметном путу и прикључним 

саобраћајница у широј зони прикључења. 
 

Иза пасуса са поднасловом Главна насељска саобраћајница (трасе ДП бр. 102/Р-122 и бр.109/Р-108, 
општински пут) додаје се нов пасус: 

“Услови постављања инсталација уз државне путеве 

 Општи услови за постављање инсталација 

 Приликом постављања инсталација предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану 
ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и 
изградње додатних раскрсница; 

 Траса инсталација мора се пројектно усагласити са инсталацијама поред и испод предметног 
државног пута. 

  

 Услови за укрштање инсталација са државним путем 

 Укрштање са путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на 
пут, у прописаној заштитној цеви; 

 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви иѕноси 1,50 m; 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m; 

 Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на 
растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, 
као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,0 m од највише коте коловоза до ланчанице при 
најнеповољнијим временским условима. 

 

 Услови за паралелно вођење инсталација са државним путем 

 Инсталације морају бити постављене на минимално 3,0 m oд крајње тачке попречног профила пута 
(ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно, ивице 
реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза; 

 На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати  и извести 
адекватна инсталација и заштита трупа државног пута; 

 Уколико је изграђен тротоар поред државног пута, инсталације поставити уз крајњу спољну ивицу 
тротоара, не угрожавајући труп пута; 

 Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 
јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за покретање клизишта.” 
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Пасус са поднасловом Бициклистички саобраћај задржава се и допуњава: 

 “Бициклистичке и пешачке стазе поред државних путева планирати и извести у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС) и адекватном – стандардима 
утврђеном грађевинском конструкцијом; 

 Удаљеност слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивица коловоза предметног 
државног пута износи 1,50 m (ширина банкине пута); 

 Елементе бициклистичке и пешачке стазе прилагодити потребама несметаног приступа и коришћења 
хендикепираним особама и особама са инвалидитетом у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама )”Сл. Гласник РС”, број 22/15); 

 Обезбедити приступ бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или пројектом утврђених 
бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу; 

 Узети у обзир саобраћајну анализу постојећег и перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја 
и саобраћаја возила на предметном државном путу у циљу утврђивања постојећих и перспективних 
пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре или упозоравајућу 
светлосну сигнализацију.” 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Подтачка: 2.4.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Наслов:  Железнички саобраћај 

Оба става се у потпуности мењају и гласе: 

 “Општи услови 

 Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења 
и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, 
као и простор изнад трасе тунела. 

 Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, 
телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на 
прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на 
железничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са 
земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 метара, 
односно 14 метара код далековода напона преко 220kV, рачуинајући од горње ивице шине. 

 Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 метара, у насељеном месту 6m, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни 
појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута. 

 Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m рачунајући од осе 
крајњих колосека који функционално служи за употребу , одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 

 Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m рачунајући од осе 
крајњих колосека. 

 Посебни услови 

 На основу Закона о железници (''Службени гласник РС'' број 91/15), Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице  (''Службени гласник РС'' број 92/15), Правилника који важе на железници и 
расположиве документације, услови ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. су следећи: 

1. Приликом израде предметног плана пружно земљиште мора остати јавно грађевинско земљиште са 
постојећом наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице. 

2. Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник 
железница, али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу 
поставити сви уређеји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да 
износи најмање 8m рачунајући од осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута. 
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3. Не планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу, 
саобраћајне токове усмерити на већ постојеће путне прелазе. 

4. С обзиром на растојање између путних постојећих путних прелаза који су у обухвату предметног плана 
мање од 2000m, потребно је сагледати могућност и предложити решење за усклађивање растојања 
између путних прелаза, а у складу са решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре бр. 340-06-42/2015-18 од 26.02.2015 године и чланом 49. Закона о железници којим је 
дефинисано да размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може бити 
мањи од  2000m. Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним путевима изводи се 
усмеравањем тих путева на најближи јавни пут, који се укршта са односном железничком 
инфраструктуром. Ако то није могуће треба међусобно повезати некатегорисане путеве и извести 
њихово укрштање са железничком инфраструктуром на заједничком месту. 

5. Објекте планирати на растојању већем од 25m рачунајући од осе колосека предметне железничке 
пруге. Изузетно се могу планирати објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу 
издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења, и уколико је изградња 
тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и 
о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката. Уколико је због просторних 
ограничења предвиђена изградња објеката на растојању мањем од 25m, изузетно се ради 
омогућавања приступа железничкој инфраструктури, објекти могу планирати на следећи начин: 

 Ако се железничка пруга налази у нивоу терена, објекти се могу планирати на удаљености најмање 
13m од осе најближег колосека, али не на мање од 5m  од стабилних постројења електричне вуче. 

 Ако се железничка пруга налази на насипу, објекти се могу планирати на удаљености не мањој од 6m 
од ножице насипа, али не мање од 12m  од осе најближег колосека. 

 

 Објекте планирати ван граница земљишта чији је корисник железница. 

6. Уколико се Планом локалне самоуправе предвиди изградња стамбених објеката у инфраструктурном 
појасу, надлежни орган општине Бечеј је у обавези да предузме све мере заштите објекта од 
негативног утицаја одвијања железничког саобраћаја (бука, вибрација, физичка заштита лица и 
објеката...). Уколико нема штетних утицаја услед близине железничке пруге на предметне објекте, 
исто би требало недвосмислено назначити у Плану. 

7. Предвидети мониторинг нивоа буке на репрезентативним местима. Добијени резултати су основ за 
дефинисање мера заштите од буке (израда звучних зидова, повећање звучне изолације на објектима, 
постављање зеленила...), али и других објеката за повећање безбедности становништва. Реализација 
ових мера не може бити део инвестиције ''Инфраструктура железница Србије''. 

8. У заштитном пружном појасу, на удаљености од 50m  од осе колосека предметне пруге, или другој 
удаљености у складу са посебним прописом, не могу се планирати објекти као што су рудници, 
каменоломи у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних 
производа, постројења и други слични објекти. 

9. Заштитни зелени појас могуће је планирати на растојаењу минимум од 10m од пружног појаса, 
односно 16-18m  од осе колосека. 

10. Приликом уређења предметног простора забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање 
отпадних вода у инфраструктурном појасу. 

11. У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за 
осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контакти 
водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на 
основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења. 

12. Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге 
али ван границе железничког земљишта. 

13. Укрштај водова, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће 
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планирати под углом од 90° , а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60° . Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице 
прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода). 

14. На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д, као ималац јавних 
овлашћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, односно издавања локацијских 
услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за 
упис права својине на изграђеном објекту. У складу са тим  сви остали елементи за изградњу објеката, 
друмских саобраћајница као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке 
пруге (цевовод, гасовод, оптички електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру 
посебних техничких услова '' Инфраструктура железнице Србије'' а.д. кроз обједињену процедуру.” 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Подтачка: 2.4.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Наслов: Водни саобраћај 

 Став први и став други се у потпуности мењају и гласе: 

 “Обухват Плана захвата десну обалу реке Тисе, од ~ km 74+000 до ~ km 72+500. 

 На Тиси важи међународни режим пловидбе. Класа водног пута је IV, што је дефинисано прописаним 
габаритима. Захтеване вредности габарита пловног пута за предметну деоницу реке Тиса су: 

1. Минимална дубина пловног пута у односу на ниски успорени пловидбени ниво (EH) – 2,5m 
2. минимална ширина пловног пута -...............................................................................75,0m 
3. минимални радијус кривине пловног пута -..............................................................350,0m 
4. минимална кота доње ивице мостовских конструкција изнад високог успореног пловидбеног нивоа 

(ВУПН) -................................................................................5,25÷ 7,0m 
5. корисна ширина пловног распона – отвора мостова (са хоризонталном доњом ивицом конструкције) 

при ВУПН – ...................................................................................50,0÷ 7,0m 
6. Корисна висина елефонских, телеграфских и других далековода који нису под напоном у односу на 

ВУПН - ....................................................................................≥ 10,0m 
7. корисна висина линије под напоном од 110KW, у односу на ВУПН (ова висина за увећање по 1cm за 

сваки киловат изнад  110KW.......................................... ...........≥ 13,0m 
 

 Кабл који се полаже преко корита реке, укопава се у приобаље 1,0÷ 2,0m и то од дубине од 4,5 ÷5,0m 
испод ЕН, а на већим дубинама у зони корита се полаже синусоидно. 

 За пословање гасовода, нафтовода и других инсталација по дну реке потребно је затражити услове од 
меродовних институција. 

 Меродавни водостаји 

 За разматрану деоницу реке Тисе релевантне су водомерне станице Падеј ( km 105+380) и Нови Бечеј 
(km 65+035).  Карактеристични пловидбени нивои дати су у следећој табели: 

 

Водомерна станица Ниски успорени пловидбени ниво 
(ЕН) 

Високи успорени пловидбени 
ниво (ВУПН) 

Падеј 74,89 mvn 79,72 mvn 

Нови Бечеј 74,70 mvn 78,27 mvn 
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 У обухвату Плана, не десној обали реке Тисе, од ~ km 73+500 до ~ km 73+200 се налази хидротехничка 
грађевина – кејски зид, која се мора узети у обзир при планирању и изградњи нових објеката и њено 
функционисање се не сме ни на који начин угрозити. 

 

 При уређењу подручја Плана треба водити рачуна да изградња објеката и постављање пловила не сме 
утицати на промену дефинисаних габарита пловног пута и безбедност пловидбе. У том смислу, потребно је 
испунити следеће услове: 

I. У циљу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе потребно је обратити пажњу да ширина 
ангажоване акваторије, за постављање пловила у приобаљу Тисе, може бити максимално 25 m 
воденог простора од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу. 

II. Технологију изградње објеката на обали или кориту реке и начин везивања пловила предвидети тако 
да се не наруши хидрауличко-морфолошка слика тока, да не дође до поремећаја проноса наноса. 
Водити рачуна да неадекватна технологија и начин везивања пловила могу изазвати негативан утицај 
на режим великих вода и режим леда. 

III. Приликом евентуалног дефинисања полигона за једриличарске и веслачке спортове на води водити 
рачуна да буду смештени ван пловног пута. 

 

 За потребе изградње марине и пристаништа неопходно је добити грађевинску дозволу у складу са 
чланом 133. Закона о планирању и изградњи. Издавање одобрења за изградњу пристаништа је у надлежности 
Агенције за управљање лукама, а одобрења за оснивање марина у надлежности локалне самоуправе, уз 
претходну сагласност Дирекције за водне путеве, односно министарства надлежног за послове саобраћаја. 
Пре почетка израде техничке документације за изградњу објеката у кориту реке Тисе, као водног пута на коме 
важи међународни режим пловидбе, неопходно је прибавити и услове за пројектовање Дирекције за водне 
путеве, преко надлежног органа у поступку обједињене процедуре.” 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Подтачка: 2.4.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Наслов: Саобраћајни терминали 

Поднаслов: Станице за снабдевање горивима – ССГ 

Став први - у делу иза речи “Закон o транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10” додаје се 
“и 104/16”. 

Став први – брише се “Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о 
ускладиштавању и претакању горива („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/71, 29/71 и „Службени гласник РС“, број 
108/13)” и додаје “Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и 
спортских ваздухоплова („Службени гласник РС“, број 54/17).” 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Подтачка: 2.4.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Наслов: Саобраћајни терминали 

Поднаслов: Терминали – терминуси јавног превоза 

Став први – брише се “Правилника о ближим саобраћајно -техничким и другим условима за изградњу, 
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, бр. 20/96, 
18/04, 56/05 и 11/06). “ и додаје “Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за 
изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта  („Службени гласник РС“, 
бр. 7/17 ).”. 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка:  2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
Подтачка: 2.4.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Наслов: Саобраћајни терминали 

Поднаслов: Аутобуска станица 

Став први – иза речи приликом брише се “реконструкције /”. 
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Став први – на крају се додаје “а у свему према одредбама Правилника о ближим саобраћајно-техничким и 
другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта  
(„Службени гласник РС“, бр. 7/17 ).” 

 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка: 2.4.3. Енергетска инфраструктура 
Подтачка: 2.4.3.1. Услови за уређење и изградњу 

Наслов: Електроенергетска инфраструктура 

 
Испред става првог додаје се: 

 " Трасе далековода 110kV бр. 142/1 ТС Србобран – ТС Бечеј и  110kV бр. 142/2 ТС Бечеј- ТС Нови 
Бечеј, који су у власништву ''Електромрежа Србије'' А.Д., једним својим делом се укрштају са обухватом 
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј. 

 Према Плану Инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2017. године до 2026. 
године планиране су следеће активности: 

1. реконструкција далековода 110kV бр. 142/1 ТС Србобран – ТС Бечеј  у двоструки за пресек 240/40mm2. 
2. Нова ТС 110/20 kV Србобран 2 са повезаним далеководом. Повезиванје ове трансформаторске 

станице је предвиђено по принципу улаз-излаз на далековод 110kV ТС Србобран – ТС Бечеј (дужина 
око 3km). 

 

Свака градња испод или у близини далековода условљена је: 

 ''Законом о енергетици'' (''Сл. гласник РС'', бр. 145/2014), 
 ''Законом о планирању и изградњи''  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

 ''Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона 1kV  до 400kV '' (''Сл. лист СФРЈ'' број 65 из 1988. год; ''Сл. Лист СРЈ'' број 18 из 1992. 
год.), 

 ''Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000V'' (''Сл. лист СФРЈ'' број 4/74), 

 ''Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног 
напона изнад 1000V'' (''Сл. лист СРЈ'' број 61/95), 

  ''Законом о заштити од нејонизујућих зрачења'' (''Сл. гласник РС'' број 36/2009) са припадајућим 
правилницима, од којих посебно издвајамо: ''Правилник о границама нејонизујућим зрачењима''(''Сл. 
Гласник РС'' бр. 104/2009) и ''Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања''(Сл. Гласник РС'' бр. 104/2009), 
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 ''SRPS N.CO.105 Техничким условима заштите металних цевовода од утицаја електроенергетских 
постројења''(''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 68/86). 

 ''SRPS N.CO.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења – Заштита од опасности'', 

 ''SRPS N.CO.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења – Заштита од сметњи''(''Сл. Лист СФРЈ'' број 68/86) као и  

 ''SRPS N.CO.104 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења''(''Сл. Лист СФРЈ'' 
број 49/83). 

 

 У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЈП ''Електромреже Србије'', 
при чему важе следећи услови: 

 Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у коме је 
дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе поменутих 
прописа и закона. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних 
објеката. 

 Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру 
проводника +80 °C, за случај да постоје надземни делови, у складу са техничким условима ТУ-ДВ-04. 
За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које  на захтев 
досатавлља ЈП ''Електромрежа Србија'' као и податке добијене на терену геодетским снимањем који 
се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката. 

 Елаборат доставити у минимално три примерка ( два примерака остају у трајном власништву ЈП 
''Електромрежа Србије''), као и у дигиталној форми. 

 У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио са 
приписима. 

 

Претходно наведени услови важе приликом израде: 

 Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода. 
Заштитни појас далековода износи 25 метара са обе стране далековода напонског нивоа 110kV од крајњег 
фазног проводника. У случају да се планира постављање стубова јавне расвете у заштитном појасу 
далековода, потребно је исте уважити при изради Елабората.  

 Елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од електропроводног материјала. 
Утицај на цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је аланизирати на максималној 
удаљености до 1000 метара од осе далековода. 

 Елаборат утицаја далековода на телекомуникационе водове (овај Елаборат није потребно разматрати 
у случају да се користе оптички каблови). 

Утицај на телекомуникационе каблове, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, 
потребно је анализирати на максималној удаљености од 3000 метара од осе далековода. 
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 У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом 
инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планнираног објекта и достави налог мера за 
измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се: 

 Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и 
обавеза између ''Електромрежа Србије'' А. Д. и свих релевантних правних субјеката у реализацији 
пројекта адаптације или реконструкције далековода,у складу са ''Законом о енергетици'' (''Сл. гласник 
РС'', бр. 145/2014) и ''Законом о планирању и изградњи''  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

 О трошку Инвеститора, а на бази пројектних задатака усвојених на Стручном панелу за пројектно 
техничку документацију ''Електромрежа Србије'' А. Д., уради техничка документација за адаптацију 
или реконструкцију и достави ''Електромрежа Србија'' А.Д. На сагласност. 

 О трошку инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода 
(односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих 
радова на планираним објектима у непосредној близини далековода. 

 

 Објекте планирати ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората о 
могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или 
реконструкција далековода. Препоручено је да минимално растојање планираних објеката, пратеће 
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба буде 12 метара, што не искључује потребу за 
Елаборатом. 

 Општи технички услови: 

 Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката водити 
рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 метара у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 110kV. 

 Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на 
мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV као и у случају пада дрвета. 

 Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз 
воде приближи на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа  110kV. 

 Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.  
 Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке 

извести подземно у случају укрштања са далеководом. 
 Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа 

у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. 
Терен испод далековода се не сме насипати. 

 Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) 
морају да буду прописно уземљени . Нарочито водити рачуна о изједнапчавању потенцијала. 

 Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе је потребно обавестити представнике 
''Електромрежа Србије''. 

 

Уобичајна је пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама 
(разводним постројењима) могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због 
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потребе интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити 
сагласно у овом часу." 

 Став дванаести – брише се последња реченица и  додаје: 

“ За потребе прикључења планираних садржаја у оквиру спортско-рекреативне површине  - Острво 
(к.п.бр. 7985/5 КО Бечеј), комуналне објекте (к.п.бр. 3829 КО Бечеј – топлана) и саобраћајни терминал (к.п.бр. 
7868 КО Бечеј – аутобуска станица) на мрежу ДСЕЕ, предвиђа се могућност изградње потребног броја 
трансформаторских станица 20/0.4 kV/kV (“индустријска” или “дистрибутивна” у зависности од потреба), типа: 
монтажно-бетонска (МБТС), компактно-бетонска (КБТС), зидана (ЗТС), узидана (УЗТС) или стубна (СТС)." 

 Став шеснаести – након дванаесте тачке додаје се: 

“ -     За потребе прикључења планиране трафостанице у оквиру спортско-рекреативне површине  - Острво 
изградити 20 kV подземне водове према оближњим ТС “Црпка Ц-2” (на перцели бр. 7986) и ТС “Новобечејски 
пут” (на углу улице Ботра и пута Бечеј – Нови Бечеј); 

   -       За потребе прикључења планиране трафостанице комуналног објекта – топлане изградити два нова 
подземна  20 kV вода  од планиране ТС до постојећег  20 kV подземног вода који је изграђен у путном појасу 
улице Петровоселски пут (са парне стране испред кућних бројева 4-6, односно испред старог објекта 
“Трикотекс”). Такође, изградити трећи 20 kV подземни вод од поменуте ТС до постојеће ТС “Ђорђе (која је 
изграђена у улици Милоша Црњанског, у близини раскрснице са улицом Кочи Ивана); 

 За потребе прикључења планиране трафостанице аутобуске станице изградити два нова  
подземна  20 kV вода од поменуте ТС до постојећег  подземног  20 kV вода који је изграђен у 
путном појасу улице Новосадска;” 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка: 2.4.2. Водна инфраструктура 
 
Испод наслова “2.4.2. Водна инфраструктура" додаје се: 
 

“ Саставни део Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј су и: 

 Графички прилог бр. 4 – Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом,  
Р 1: 10 000 и 

 Графички прилог бр. 5 – Водопривредна инфраструктура – канализација отпадних вода, Р 1: 10 000 
на којима су приказани ажурирани подаци о стању водне инфраструктуре у грађевинском подручју насеља 
Бечеј.” 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка: 2.4.3. Енергетска инфраструктура 
Испод наслова “2.4.3. Енергетска инфраструктура" додаје се: 
 

“ Саставни део Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј су и: 

 Графички прилог бр. 6 – Термоенергетска инфраструктура, Р 1: 10 000 и 
 Графички прилог бр. 7 – Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура, Р 1: 10 000 

на којима су приказани ажурирани подаци о стању енергетске инфраструктуре у грађевинском подручју 
насеља Бечеј.” 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

       Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
       Тачка: 2.4.4. Електронска комуникациона инфраструктура 
        
       Испод наслова “2.4.4. Електронска комуникациона инфраструктура" додаје се: 

 

“ Саставни део Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј је и Графички прилог бр. 7 – 
Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура, Р 1: 10 000 на ком су приказани 
ажурирани подаци о стању електронске комуникационе инфраструктуре у грађевинском подручју насеља 
Бечеј.” 

        
       II ПЛАНСКИ ДЕО 

Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
       Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
       Тачка: 2.4.4. Електронска комуникациона инфраструктура 
       Подтачка: 2.4.4.1. Услови за уређење и изградњу 

       Наслов: Гасоводна инфраструктура 

Пасус четврти брише се и додаје се: 

“ У насељу Бечеј постоји градска гасна мрежа (ГГМ) средњег притиска изграђена од челичних цеви, а 
која је у надлежности ЈП “Србијагас”. 

 На територији Бечеја предвиђена је изградња две дистрибутивне грасне мреже ниског притиска (ДГМ) 
-једна за индустријску зону (тзв. Блок 124), а друга за остатак насеља. Траса ДГМ простире се (и простираће се 
на, за сад неизграђеним деоницама) са обе стране улице. Пројектно-техничком документацијом (Друштво са 
ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса “Гас”, Бечеј) је предвиђена изградња мреже која 
би омогућила сваком објекту на територији насеља прикључење, као и свим потрошачима у индустријској 
зони.  
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 Дистрибутивна мрежа “Блок 124” се снабдева гасом са једне мерно-регулационе станице, а 
дистрибутивна мрежа Бечеја са две – МРС “Бечеј 1” и МРС “Бечеј 2”. Са повећањем конзума у плану је и 
изградња МРС “Бечеј 3” у складу са постојећом пројектно-техничком документацијом. 

 Пасуси 23-41 (сви који се односе на гасоводну мрежу средњег пристиска и дистрибутивну гасну 
мрежу) бришу се и додаје се: 

“ За изградњу мерно-регулационих станица (МРС), градске гасне мреже (ГГМ) и дистрибутивне гасне 
мреже (ДГМ) придржавати се услова датих у Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 bar (“Сл.гласник РС”, бр. 86/15). 

 Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката 
у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су: 

 

 
MOP ≤ 4 bar (m) 4 bar < MOP ≤ 10 bar (m) 10 bar <MOP≤ 16 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви - 2 3 

Гасовод од полиетиланских 
цеви 

1 3 - 
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 Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar и 
челичних и PE гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar бар са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима  

 
Минимално дозвољено 

растојање (m) 

 Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова 0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 
флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице 
за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 
m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 

- 10,00 



Страна 100.                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 20a. 
  100. Oldal                   ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  20a. Szám 

                                                        29.12.2017.    2017.12.29. 

      

 

m3 а највише 60 m3 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала. 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

 Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4bar са 
другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 
Минимално дозвољено 

растојање (m) 

 Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 
флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице 
за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 
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Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 
m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 
m3 а највише 60 m3 

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

 Минимална дубина укопавања гасовода ГГМ и ДГМ је 0.8 m мерено од горње ивице гасовода. 

 Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања 
са другим објектима је: 

Објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

 A Б* 

до дна одводних канала путева и пруга 100 60 

до дна регулисаних корита водених токова 100 50 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 135 

до горње ивице прага железничке пруге 150 150 

до горње ивице прага индустријске и трамвајске пруге 100 100 

до дна нерегулисаних корита водених токова 150 100 

*примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив 

 

 Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима, нафтоводима, 
продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу  води под правим углом. Уколико то није 
могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити 60° до 90°. 
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 Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у заштитну цев 
одговарајуће чврстоће.За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 
mm већи од спољашњег пречника гасовода. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени минимално 1 m 
од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и 
минимално 3 m са обе стране од ивице крајње коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају бити 
удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити удаљени 
минимално 5 m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од ножица насипа. 

 Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 

 Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном 
крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50 mm. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских 
саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност регулационе линије од 
ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3 m одушна цев се поставља на регулациону 
линију али не ближе од 1 m. 

 Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и заштићен од 
атмосферских утицаја. 

 Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова 
далековода су: 

 Минимално растојање 

Називни напон При укрштању (m) При паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

 Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме се 
угрозити стабилност стуба. 
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 Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне ормане на 
посебним темељима. 

 Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално 
или повремено борави већи број људи су: 

 MOP на улазу 

Капацитет 
m3/h 

MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar <MOP≤ 16 bar 

до 160 
уз објекат (отвори на објекту 
морају бити ван зона 
опасности) 

3 m или уз објекат (на 
зид или према зиду без 
отвора) 

5 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без 
отвора) 

од 161 од 1500
3m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

5 m или уз објекат (на 
зид или према зиду без 
отвора) 

8 m 

од 1501 до 
6000 

5 m 8 m 10 m 

од 6001 до 
25000 

8 m 10 m 12 m 

преко 25000 10 m 12 m 15 m 

Подземне 
станице 

1 m 2 m 3 m 

Растојање се нери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС. 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су: 

 MOP на улазу 

Објекат MOP ≤ 4 bar 
4 bar < 

MOP ≤ 10 
bar 

10 bar <MOP≤ 16 bar 

Железничка или трамвајска пруга 10 m 15 m 15 m 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 

Локални пут 3 m 5 m 8 m 

Државни пут, осим аутопута 8 m 8 m 8 m 
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Аутопут 15 m 15 m 15 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 

Извор опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних 
и спортских ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности и 
запаљивих гасова 

10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електро водови 0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

 1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

 1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m** 

 110 kV < U ≤ 220 kV 
Висина стуба + 3,75 

m** 

 400 kV < U Висина стуба + 5 m** 

* али не мање од 10 m. 

** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је 
изолација вода механички и електрично појачана 

 

 Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и РС од железничких и трамвајских пруга мери се од 
ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза. 

 За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минималнo хоризонталнo растојањe се мери од зида 
објекта. 

 За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице, растојање се 
мери од најближег потенцијалног места истицања гаса. 

 Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде. Ова 
удаљеност између ограде и спољних зидова МРС представља заштитну зону и мора бити минимално 3,0 m. 
Ограда мора бити висока најмање  2,0 m и мора да обухвати зоне опасности. 
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 На местима рачвања и скретања водова ДГМ постављају се типске плочице са натписом “ГАСОВОД”. 
Исте плочице се постављају и на праволинијском делу трасе, на догледном растојању. На дубини 30-40 cm, 
изнад осе цеви, поставља се упозоравајућа трака са натписом “ОПАСНОСТ ГАСОВОД”. 

 Након полагања, а пре затрпавања, цеви се геодетски сниме, у хоризонталној и вертикалној 
представи. 

 Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила 
не прелазе преко места на коме гасовод није заштићен. 

 Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати привремене, трајне, покретне и непокретне 
објекте. 

 У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод се поправља о трошку 
инвеститора радова. 

 Евентуална измештања гасовода се врше о трошку инвеститора радова. 

 Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без 
одобрења и присуства представника предузећа које газдује инсталацијом, при чему је неопходно послати 
обавештење најмање 3 дана пре почетка радова. 

 
 
II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка: 2.4.4. Електронска комуникациона инфраструктура 
Подтачка: 2.4.4.1. Услови за уређење и изградњу 

Наслов: Топловодна инфраструктура 

Пасус осми се, након последње реченице, допуњава: 

“Како би се испратили захтеви потражње, планира се: 

 изградња вреловода од постројења Топлане до објекта Ватрогасно-спасилачке јединице у 
Бечеју; 

 изградња топлане на биомасу на к.п.бр. 3812 КО Бечеј; 
 изградња повезног топловода између планиране топлане на биогас и постојеће топлане на гас 

на к.п.бр. 3829; 
 изградња вреловода кроз Доситејеву улицу; 
 изградња постројења за коришћење топлотне енергије из геотермалне воде у систему 

даљинског грејања на к.п.бр. 7986; 
 изградња повезног вреловода DN250 од постројења за коришћење топлотне енергије на 

к.п.бр. 7986 дуж Ловачке улице до постојеће вреловодне мреже.” 
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Десети пасус се брише и додаје се: 
 

 

Врста другог 
цевовода или 
вода 

Паралелно вођење 
Укрштање 

 

Напомена 

 

Јавни водовод 

Хоризон
тално 
одстојањ
е 

≥ 0.5 m 

Вертика
лно 
одстоја
ње 

≥ 0.3 m  Полагање вреловода изнад јавног 
водовода, канализације отпадних вода и 
зацевљене атмосферске канализације, 

изузев укрштања, је забрањено. 

   При укрштању поставити вреловод у 
заштитну цев. 

   Укрштање по могућности вршити под 
правим углом, али не мањим од 60º. 

     Код минималних приближавања водова 
при извођењу радова, ископ вршити ручно. 

Канализација ≥ 0.5 m ≥ 0.3 m 

Зацевљена 
атмосферска 
канализација 

≥ 0.5 m ≥ 0.3 m 

Оптички кабл ≥ 0.5 m ≥ 0.5 m 
    Код минималних приближавања водова 

при извођењу радова, ископ вршити ручно. 

Гасовод ≥ 0.4 m ≥ 0.3 m  

Телекомуникаци
они 

објекти/каблови 
ТК 

≥ 0.5 m ≥ 0.5 m 
   На местима укрштања вреловодна мрежа 
се мора водити испод ТК кабла под углом 

од 90º 

Електроенергетс
ки каблови 

до 1 kV ≥ 0.3 m ≥ 0.3 m  Није дозвољено паралелно вођење 
вреловода изнад или испод 
електроенергетских каблова 

    При укрштању, само изузетно, ако нема 
других могућности, вреловод може проћи 
изнад електроенергетског кабла, с тим да 

се енергетски кабал положи у заштитну цев 
чија дужина са сваке стране премашује за 
0.5 m ширину објекта са којим се укршта. 

   Између вреловода и енергетског кабла се 
при укрштању поставља топлотна 

изолација од полиуретана, пенушавог 
бетона или сличног изолационог 

10 kV и 
35 kV 

≥ 0.7 m ≥ 0.6 m 

Већи 
број од 
30 kV 
или 

преко 60 
kV 

≥ 1.5 m ≥ 1.0 m 
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материјала дебљине 0.2 m. 

    Код минималних приближавања водова 
при извођењу радова, ископ вршити ручно. 

Бетонско 
постоље 

електричног 
стуба 

Вреловод мора бити удаљен најмање 1,0 m од најближе странице бетонског постоља 
електричног стуба. 

Трансформаторс
ка станица 

Вреловод мора бити удаљен најмање 1,0 m од спољашњег уземљивача 
трансформаторске станице 

 
II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка: 2.4.4. Електронска комуникациона инфраструктура 
Подтачка: 2.4.4.1. Услови за уређење и изградњу 

Наслов: Употреба обновљивих извора енергије и/или отпадне топлоте из когенерације 

Након другог пасуса додаје се:' 
 
“Хидротермални потенцијал у насељу Бечеј испитан је на бушотинама: 

Бушотина Координате Протицај  

(l/s) 

Температур
а 

(ºС) 

Термална 
снага 

(MWt) 

Дубина 
бушотина 

(m) 

Статус 
бушотине 

x y 

BČ-1/H 

(Бечеј) 

5051067.00 7424979.00 10.7 33.0 0.582 503.0 Конзервирана 
бушотина 

BČ-2/H 

(Бечеј) 

5052404.01 7426941.58 24.9 65.8 4.772 1020.0 У производњи 

BČHT-3/09 

(Бечеј) 

5051575.00 7426500.00 20.0 65.0 3.760 1047.0 Није у 
производњи 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.4. ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Тачка: 2.4.4. Електронска комуникациона инфраструктура 
Подтачка: 2.4.4.1. Услови за уређење и изградњу 

Иза десетог пасуса додаје се нов поднаслов: 

“Правила за постављање електронских комуникационих објеката 

 Преферентне локације за постављање РБС дате су, у Изменама и допунама Плана генералне 
регулације, на графичком прилогу бр.7 – Електроенергетска и електронска комуникациона 
инфраструктура, Р 1:10 000.  

 Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и опрема за РТВ 
И КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антена и антенски 
носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, на парцели површина осталих 
намена  уоквиру грађевинског подручја, а у складу са законима и подзаконским актима везаним за ову 
област. Тачна локација ће се дефинисати када се буду дефинисали сви специфични захтеви 
радиопланирања да би се добило оптимално покривање сигналом и веома брзог развоја технологија 
мобилног приступа. 

 Објекат за смештај телекомуникационе опреме може бити зидани или монтажни, или смештен на 
стубу. 

 Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен. 
 У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица. 

За постављање уличних кабинета и надземних и подземних контејнера за монтажу опреме 
предвидети простор величине најмање 6,0 m², пожељно на јавној површини. 

 Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже. 
 До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама 

обезбедити приступни пут минималне ширине 3m до најближе јавне саобраћајнице. 
 Слободна површина комплекса се мора озеленити. 
 Антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде). 

 
 За грађење, односно постављање електронских објеката или комуникационих мрежа и уређаја, може 
се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предвиђеним планским 
документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради 
одржавања.Формирање грађевинске парцеле и решавање имовинско-правних односа, у овом случају, 
дефинисано је чланом 69. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
 
Тринаести пасус се допуњава: 
 

 “На местима укрштања траса са коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина предвидети 
постављање PVC цеви Ø 110 mm како би се избегла накнадна ископавања; 

 приликом израде техничке документације за нове саобраћајне коридоре планирати полагање 
одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова у оквиру парцела у 
власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре; 

 новоизграђени објекти морају бити хоризонтално удаљени од подземне инсталација минимално 0.5 
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m (изузетно 0.3 m); 
 постојећи каблови који су потенцијално угрожени неком новом изградњом морају се адекватно 

заштитити од оштећења. Уколико је потребно измештање постојећих инсталација, инвеститор радова 
је дужан да уради пројекат измештања постојећих кабловских релација и да пре почетка радова 
обавести о томе власника кабловских инсталација који обезбеђује надзор радова; 

 Новом изградњом не сме се ограничити нити онемогућити приступ, односно службеност пролаза до 
постојећих електронских комуникационих објеката.” 

 
 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.5.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОСТОРЕ СА ПОСЕБНИМ   

ОСОБЕНОСТИМА, ОГРАНИЧЕЊИМА, РЕЖИМИМА И 
ПРАВИЛИМА УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

Тачка: 2.5.1 Мере заштите природе 
 

На крају тачке 2.5.1, иза пасуса седмог, додаје се: 

“ Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) на територији 
грађевинског подручја, која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да 
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе.  

Посебни услови и мере заштите природе за Спортско-рекреативну површину Острво 

 Спортско-рекреативна површина Острво се налази у границама међународног еклошког коридора 
реке Тисе, утврђеног Просторним планом подручја посебне намене мултифункционалног еколошког 
коридора Тисе (''Сл. Лист АПВ'' број 14/15) и Просторним планом општине Бечеј (''Сл.лист општине Бечеј'', бр. 
3/12). 

 Као предуслов проходности коридора, обезбедити континуитет зеленог појаса уз обалу: 

 Приликом парцелисања обезбедити континуитет обале са вегетацијом у природоном или стању 
блиском природном, у ширини од 20-50 метара од линије средњег водостаја, односно у ширини од 10 
метара код високих обала. Овај појас приобаља, поред своје улоге кључног станишта и еколошког 
коридора, може да садржи пешачку стазу (без осветљења). 

 Неопходно је обезбедити континуиран зелени коридор ширине 20-50 метара унутар плавног подручја 
Тисе (небрањени део). 

 Континуитет коридора травне и дрвенасте вегетације на обалама канала ДТД обезбедити 
формирањем дрвореда у уређених зелених површина са жбунастим врстама (травна вегетација 
насипа је саставни део ове зелене површине) као и унапређењем стања. 

 Минимална удаљеност планираних објекта који захевају поплочавање и/или осветљење је 20метара, 
а оптимална 50 метара од обале канала, односно од обале Тисе (изузетак је водопривредна 
инфраструктура фунционално везана уз саму обалу). 

 У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује континуитет 
травне вегетације приобалног појаса и проходност терена за слабо покретљиве ситне животиње. Тиме 
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се обезбеђује проходност еколошког коридора за врсте текућих вода и приобаља. 
 

 Због еколошког значаја простора, смернице озелењавања треба да се уграђују у овај план, а 
пројектна документација треба да садржи план озелењавања, у складу са овим условима.Озелењавање 
треба да се остварује паралелно са изградњом објеката: 

 Забрањено је сађење инвазивних врста у простору еколошког коридора, а током уређења зелених 
површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста. 

 Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста плавнох подручја (тополе, врбе, 
панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) који је неопходно обогатити жбунастим врстама плавног 
подручја. 

 

 Уређење обале ускладити са захтевима очување проходности еколошког коридора: 

 Поплочани или бетонирани делови обал, изузев пристана, морају садржати појас нагиба до 45° а 
структура овог појаса (храпава површина, хоризонтална ребра и сл.) треба да омогућује кретање 
животиња малих и средњих димензија, првенствено током малих и средњих водостаја. 

 Током реконтрукције/одржавања постојећих обалоутврда поплочане или бетониране делове 
комбиновати са мањим просторима који ублажавају негативне особине измењене обалне структуре 
(грубо храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45% површина са вегетацијом) и на тај начин 
могућити кретање врста кроз измењене деонице реке. 

 Поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300метара (оптимално на 100метара) прекидати 
мањим зеленим површинама. Ова зелена острва (дужине неколико десетина метара уз обалу) такође 
је неопходно повезати са зеленим коридором уз насип. 
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Мере заштите заштићених и строго заштићених врста које користе подручје Тисе и канала као 
станиште или миграторни коридор: 

 Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења заштите 
природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих 
планских и техничких решења (смањења висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова 
према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим локацијама, 
ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и слично). 

 Обавезно применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу, односно према 
осетљивим подручјима еколошке мреже (Тиса, канал и приобални појас зеленила). 

 Надземну електоренергетску инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на минимум сведе 
могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије (механишког удара у жице) летећих 
организама: носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поаставити на носаче у 
положају на доле, а жице обележити на упадљив начин. 

 

 Ради очувања квалитета воде и земљишта: 

 Током изградње и функционисање објеката чија је намена директно везана за воду и/или обалу 
спречити ширење последица евентуалног акцидентног изливања горива и уља у еколошки коридор, 
постављањм пливајућих завеса на одговарајућим локацијама. Гориво и уље просуто на површину 
воде, као и друге загађујуће материје, морају се покупити у најкраћем могућем року (нпр. Употребом 
cansorb-а). За заштиту околних екосистема од последица евентуалне дисперзије горива воденом 
површином предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере (нпр. Употреба средстава BioVersal за 
поспешивање разградње нафтних деривата) и биолошке мере санације (према посебним условима 
Завода). 

 Није дозвољено скалиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) у небрањеном делу плавног 
подручја водотокова. На простору еколошког коридора управљање отпадом вршиће се у складу са 
Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС'' бр. 36/09 и 88/10) и другим важећим 
прописима. 

  

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Потпоглавље: 2.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И     
         ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Тачка: 2.7.4. Мере приступачности  
 

И пасусу првом речи “Правилником о технички стандардима приступачности („Службени Гласник РС“, број 
46/13).” мењају се речима “Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени Гласник РС“, број 22/15).” 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Потпоглавље: 3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ 
Наслов: Правила за обнову и реконструкцију постојећих објеката 
 

Пасус осми – У реченици: “Доградња над постојећим стамбеним, пословним и производним објектом 
дозвољена је уз претходну статичку проверу стабилности и сигурности објекта, односно предузете мере 
заштите објекта, за намену у складу са основном наменом објекта, до максималне дозвољене спратности 
објеката у зони и максималног индекса изграђености парцеле утврђеног за зону, уз услов да се доградњом 
испоштује положај отвора, врата и прозора и не наруши архитектонско-обликовна форма и пропорције 
објекта.” реч израђености се замењује речју “заузетости”. 

 
II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Потпоглавље: 3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ 
Тачка: 3.2.1. Зона породичног становања 

Тачка IV, последња реченица – брише се. 

 
II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Потпоглавље: 3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ 
Тачка: 3.2.2. Зона породичног становања са радом 

Тачка IV, претпоследња и последња реченица – бришу се. 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Потпоглавље: 3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ 
Тачка: 3.2.3. Зона мешовитог становања 
 

Пасус трећи, реченица друга мења се и гласи: 

“У овој зони се дозвољава даља изградња вишепородичног становања, уз унапређење постојећег према 
општим правилима наведеним у овом Плану.” 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Потпоглавље: 3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ 
Тачка: 3.2.3. Зона мешовитог становања 
 

Тачка IV, претпоследња реченица – брише се. 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

        Потпоглавље: 3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ 
        Тачка: 3.2.5. Зона спорта и рекреације 
 

Након првог пасуса додаје се: 

“Површине намењене за спорт и рекреацију у насељу Бечеј су: 

 1 – спортско-рекреативну површину код Основне школе “Шаму Михаљ”; 

 2 - спортско рекреативни комплекс у западном делу насеља; 

 3- спортско-рекреативна површина – Острво.” 

Пасус други, реченица прва, након речи “Изградња и уређење планираних зона спорта и рекреације” додаје 
се “1 и 2”. 

након другог пасуса додаје се: 

“ На спортско-рекреативној површини Острво примарно се планира постављање платформи и објеката за 
одвијање екстремних спортова за потребе рекреације и такмичења (дизалица или платформи за bungee 
jumping, платформи  и полигона за  skateboarding  и екстремни бициклизам, полигона за paintball, трибина и 
слично...) на претходно припремљеној подлози која ће испуњавати услове стабилности.  

 Секундарно, могуће је формирање спортских терена за друге врсте спортова чија ће се изградња 
уклопити у амбијент – терени за спортове на трави (тенис, минифудбал, бадминтон и слично, мини голф...), 
терена за одбојку на песку и томе слично... Такође, препоручује се формирање стаза за рекреативно трчање и 
постављање мобилијара за вежбање и дечја игралишта на отвореном (клацкалице, љуљашке, пењалице, 
тобогани...). 

 Уређење спортско-рекреативне површине – Острво пратиће изградња потребних комуналних објеката и 
комуналне инфраструктуре, као и пратећих објеката неопходних за нормално функционисање спортских 
активности. 

 У овој зони се не могу градити објекти за које је обавезна и за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Службени гласник РС, бр. 
114/2008). 

 Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 20% при чему би у обрачун ушле површине 
спортских терена, платоа и приступних стаза и саобраћајница.  

 Минимални процента уређених слободних зелених површина – 40%. 
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 Висина платформи и објеката за одвијање екстремних спортова за потребе рекреације и такмичења 
утврђиваће се у сваком конкретном случају. Спратност пратећих објеката је максимално П+0. 

 Прописује се обавезна разрада кроз урбанистички пројекат  за потребе урбанистичко-архитектонског 
обликовања површина јавне намене са посебним акцентом на уређење слободних зелених површина. 
Препоручује се израда елабората за уређење зелених површина.” 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
Поглавље: 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Потпоглавље: 3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ 
Тачка: 3.2.9. Комунални објекти и површине 
Наслов: Топлана 
 

Након другог става додаје се: 

“Остали комунални објекти и површине 

Котларнице на биомасу 

Правила уређења и грађења за комплекс котларнице на биомасу са пратећим објектима дефинисаће се 
израдом Плана детаљне регулације. 

Основна правила којих се треба придржавати: 

 Највећи дозвољени индекс заузетости износи 50%. 
 Минимални проценат слободних зелених површина је 30%. 
 Могућа је фазна изградња објеката. Свака фаза мора бити детаљно дефинисана приликом 

израде даље техничке документације. 
 Величина парцеле намењене изградњи комуналних капацитета мора бити довољна да прими све 

садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз 
обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости. 

 Објекте димензионисати у зависности од потреба технолошког процеса.  
 Дозвољена је изградња подземних етажа уколико нема сметњи геотехничке или геомеханичке 

природе.” 
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СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЧЕЈ 

 

 Након ступања на снагу, Измене и допуне Плана генералне регулације Бечеј су основ за израду 
Планова детаљне регулације, Урбанистичких пројеката, као и за издавање Информације о локацији и 
Локацијских услова, као и израду Пројекта (пре)парцелације и Елабората геодетских радова,  у складу са 
одредбама Закона о планирању и изградњи «Службени гласник РС», број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 54/13 – одлука УС). 

  

 Измене  и допуне Плана генералне регулације насеља Бечеј  урађене су у пет (5) истоветних 
примерака у аналогном облику и у седам (7) истоветних примерака у дигиталном облику. Четири (4) 
примерка у аналогном облику и шест (6) примерака у дигиталном облику налазе се у Општинској управи 
општине Бечеј, а по један (1) примерак у аналогном облику и дигиталном облику код обрађивача Плана – 
Друштву за пројектовање, урбанизам и екологију “ANDZOR ENGINEERING” d.o.o. 

 

 

Република Србија                                 
Аутономна Покрајина Војводина                     
Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                     мр Ненад Томашевић, c.p. 
Број: I 011-99/2017 
Дана: 28.12.2017. године 
Б  Е  Ч  Е  Ј 
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Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 

Лице које обавља послове одговорног уредника: Мирјана Намачински 
Годишња претплата за 2017. годину  1.750,00 динара 

Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 
ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј 

код Управе за трезор 840-138640-47 
 
 

----------0---------- 
 
 

Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Mirjana Namačinski 
Előfizetési díj a 2017. évre: 1.750,00 dinár 

Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma: 

Uprava za trezor 840-138640-47 
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