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Одељак 1

1.1

Уводна реч Председника општине

Изражавам велико задовољство што се општина Апатин определила за
стратешко планирање.
Циљ овог Акционог плана је допуна пројекта Стратегије развоја
општине Апатин и стварање услова за боље услове живота грађана.
Овај документ је дело групе стручних људи и неопходан је за
несметано приступање фондовима из који се финансирају различити пројекти
од интереса за живот и будућност грађана општине Апатин.
Посебно наглашавам да се активности на побољшању приступачности
не завршавају усвајањем овог плана већ да заправо тек започињу. Надам се да
ће све институције, друштвени и приватни сектор као и појединци радити
заједно на реализацији циљева овог акционог плана!

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Живорад др. Смиљанић
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1.2

Одлука Скупштине Општине Општине Апатин
о усвајању Локалног акционог плана приступачност “Дизајн за све” 2011-2015

*

Ова одлука се у документ уноси након усвајања ЛПА на седници Скупштине
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1.3

Тим и динамика израде ЛАП-а

Председник општине Апатин др Живорад Смиљанић је 18. маја 2010. године
потписао Сагласност за учешће општине Апатин у пројекту "Мрежа градова и општина за
све" који на територији Војводине спроводи "Живети усправно" у сарадњи са партнерима.
У складу са циљевима пројекта општина Апатин је преузела обавезу израде
локалне стратегије приступачности у сарадњи са члановима пројектног тима "Живети
усправно".
Постојећи закони и правилници дефинишу обавезе локалне самоуправе за
унапређење приступачности и представављају правни основ за израду ове стратегије.
Основни закони и правилници који дефинису ову област су: Закони о планирању и
изградњи којим су регулисани стандарди приступачности, обавезне техничке мере,
стандарди и услови пројектовања, планирања и изградње којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом , деци и старим особама; Правилник о
условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица којим се одређују урбанистичко - технички
услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до
објеката и пројектовање објеката, као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица , дефинишу се
објекти за јавно коришћење; Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
којим се забрањује дискриминација на основу инвалидности у погледу доступности услуга
и приступа објектима у јавној употреби и јавним површинама.
У Сагласности о активном учешћу у оквиру пројекта "Мрежа градова и општина за
све" председник општине Апатин је донео решење о именовању Тима за израду нацрта
Стратегије приступачности јавних објеката Апатин 2011-2015 у следећем саставу:
1. Снежана Милешевић - координатор ЛЕР-а у кабинету председника општине ,
задужена за стратешко и пројектно планирање, у пројекту задужена за сарадњу са
пројектним тимом. Координатор тима.
2. Миро Нерловић - руководилац одељења за општу управу , друштвену делатност
и скупштинске послове задужен за примену методологије стратешког планирања и
организацију израде интегралног текстра стратегије, члан .
3. Небојша Угарковић - стручни сарадник за послове из области урбанизма у
Одељењу за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам,
грађевинско и имовинско правне послове, задужен за примену закона о планирању и
изградни РС, Правилника о условима пројектовања и планирања везаним за несметано
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица РС и других прописа из
наведене области, члан.
4. Драган Поповић - стручни сарадник за послове саобраћаја у ЈП Дирекцији за
изградњу задужен за примену Закона о безбендности саобраћаја и Закона о јавним
путевима РС, Правилна о условима пројектовања и планирања везаним за несметано
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица РС и других прописа из
наведене области , члан.
5. Весна Станковић - стручни сарадник у ЈП Дирекцији за изградњу, руководилац
техничке служе, задужена за идентификацију јавних објеката и израду критеријума за
њихову адаптацију у односу на законске прописе и стандарде и укључивање представника
тих објеката у процес израде Стратегије , члан.
6. Душанка Поповић - генерални секретар Спортског савеза општине Апатин,
задужена за планирање коришћења спортских објеката и реквизита и укључивање
представника спортских установа и удружења општине, члан.
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7. Слободан Смиљанић- запослен у МЗ Апатин на пословима надзорног органа за
хидрорадове, објекте нискоградње и високоградње задужен за планирање праћење и
имплемантацију Стратегије у овој области, члан.
8. Борић Танкосић - правник, виши сарадник у борачко-инвалидској заштити у
Одељења за општу управу друштвене делатности и скупштинске послове задужен за
укључивање представника социјалних и здравствених установа и представника удружења
особа са инвалидитетом и примену закона у области социјалне политике и људских права
у процесу израде Стратегије, члан.
9. Милош Ђерић - координатор у Канцеларији за младе општине Апатин, члан
Савета за маладе, задужен за укључивање представника удружења младих, за примену
методологије стратешког планирања и израду интегралног текста стратегије , члан.
Тим за израду ЛАП приступачности састаја се више пута као би дошао до радне
верзије ЛАП приступачности.
Досадашње активности рада у општиниа Апатин по питању приступачности говоре
нам о томе да имамо изграђене рампше за приступ домовима здравља и другим јавним
објектима, наравно доста се тога може још уреадити по питању приступачности зато смо и
одлучили да сачинимо овај важан документ и кренемо у реализацију активности.
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Одељак 2

КОНТЕКСТ

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Општина Апатин налази се на северозападу Бачке, на левој обали Дунава. Простире се
на 333 км2 и чини је 5 насељених места: Апатин, Сонта, Пригревица, Купусина и Свилојево.
Близина Мађарске, граница са Хрватском, наслањање на Дунав и природна богатства која
поседује, многи привредни, туристички, спортски и рекреативни садржаји, чине Општину
туристички привлачном и лидером ловног туризма у земљи, а здравственог и спортског у
регији.

У писаним документима Апатин се први пут споминје у 1011. године. Кроз историју
био је познат као занатски центар чији су производи Дунавом извожени широм Европе.
Изграднја великог робно-транспортног центра поред Дунава, обезбеђење локација за
индустријске паркове, односно нове индустријске објекте, гасификација општине, путна и
друга инфраструктура, отвореност према домаћем и страном капиталу у многоме повећава
перспективност Општине, посебно на пољу запошљаванја (отваранја нових радних места).
У нашој Општини културе истока и запада стоје једна наспрам друге, а људи
различитих нација и религија живе слободно и заједно.
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Демографски подаци
Према попису становништва из 2002. године, општина Апатин има укупно
32813 становника, што је 963 становника мање у односу на број становника према
претходном попису из 1991. године. Промене броја становника општине Апатин кроз
послератне пописе, приказан је у наредној табели. Подаци из последња два пописа
становништва узети су према старој методологији пописа ради упоредивости са подацима
из претходних пописа.
Број становника општине Апатин
Година
пописа

1948
1953
1961
1971
1981
1991

Апатин
13195
14465
17191
17565
18320
18389

Сонта
7781
7604
7278
6951
6313
5990

Пригревица

Купусина

Свилојево

5219
5480
5449
5033
5026
4842

3200
3146
3133
3063
2694
2500

1750
1917
1785
1667
1490
1278

Укупно
31145
32612
34836
34279
33843
32999

Број становника Општине Апатин

Старосна сртуктура
Старосна
група (год)
0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-54
55-64
65 и више
Непознато
УКУПНО:

Број
1991
3811
2219
2149
2095
2110
2354
9449
4741
3894
177
32999

%
11,55
6,72
6,51
6,35
6,39
7,13
28,63
14,37
11,80
0,54
100

Број
2002
2992
1751
2212
2301
2091
2007
9868
3751
5656
184
32813

%
9,12
5,34
6,74
7,01
6,37
6,12
30,07
11,43
17,24
0,56
100

Укупан број становника према старосној структури
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Природни прираштај са основним подацима
Подаци/попис
Број живо рођених

2002

2005

274

287

Број умрлих.

511

543

Природни прираштај

-237

-256

Ванбрачно рођених

-

-

Заведених бракова

171

177

Разведених бракова

17

18

Природни прираштај
Природни прираштај у општини Апатин полако али сигурно опада, што говоре и
подаци у наведеним табелама.
Број становника општине Апатин се, судећи по статистичким подацима, постепено
смањује: процене Републичког завода за статистику указују да је у општини Апатин у
2006.години живело укупно 31.294 ,а 2007. године 30870 становника.
На смањење становника осим вишедеценијског негативног природног прираштаја
утичу и миграције становника.

Општина Апатин

2002

2005

Живо рођени

274

287

Умрли

511

543

-237

-256

Природни
прираштај

Витална статистика
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Национална структура становништва Општине Апатин
Општина Апатин је са околним насељима вишенационална и мултикултурална
средина. Према попису становника из 2002.године, у граду је са околним насељима
регистровано 18 националности.

НАРОД

1991

Срби
%
Мађари
%
Македонци
%
Румуни
%
Словаци
%
Југословени
%
Роми
%
Хрвати
Словенци
Немци
%
Остали

16636
50,41
4823
14.62
734
2.22
27
0.08
4269
12,34
498
1,51
4354
13,19
1425
4,32

2002

20216
61,61
3785
11,54
32
0,10
1191
3,63
39
0,12
727
2,22
525
1,60
3767
11,48
25
0,08
159
0,48
81
0,25

НАРОД
Бугари
%

1991

Муслимани
%
Црногорци
%
Буњевци
%
Албанци
%
Украинци
%
Чеси
%
Власи
%
Бошњаци%
Горанци %

54
0,16
157
0,48
22
0,07
-

2002

2
0,006
45
0,14
109
0,33
41
0,12
26
0,08
3
0,009
0
0
0
0
3
0,009
1
0,003

Национална структура стамовништва општине Апатин
У Општини Апатин је укупно 11278 домаћинстава. Од тога је 6127 или 54,33%
домаћинстава у Апатину, 2038 или 18,07% у Сонти, 1594 или 14,13% у Пригревици, 1019 или
9,04% у Купусини и 500 или 4,43% у Свилојеву.
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3. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ, СПЕЦИФИЧНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА
Стратешки циљ:
Повећање нивоа приступачности јавних објеката и простора, за све грађане на територији општине, кроз спровођење концепта „Дизајн за
све“.
Специфични циљ 1:
Формирање физички приступачног простора у складу са прописаним стандардима у свим јавним установама општине Апатин
Задатак 1.1.:
Реализовати до јуна 2012. године, у неколико фаза и то приликом редовних одржавања санација јавних објеката, спровођење стандардa
приступачности (доградња и реконструкција улаза и унутрашњег простора објекта у циљу повећања приступачности).
Специфични циљ 2:
Побољшање квалитета боравка грађана у јавном простору доградњом постојећих или изградњом нових садржаја (урбаног мобилијара и
других реквизита).
Задатак 2.1:
Допуна постојећег урбаног мобилијара у општини Апатин.
Задатак 2.2.
Допуна парковскихи реквизита на дечјим игралиштима, информационе и саобраћајне инфраструктуре.
Специфични циљ 3:
Побољшања услова за кретање бициклиста и повећање нивоа приступачности јавних простора кроз комплетирање постојећих
бициклистичких и пешачко-бициклистичких траса и изградњу нових.
Задатак 3.1.:
До половине 2011. обезбедити све формалне предуслове за радове на бициклистичким и бициклистичко пешачким стазама.
Задатак 3.2. :
До 2013. реализовати извођење радова на бициклистичким и бициклистичко пешачким стазама.
Специфични циљ 4:
Изградња јавних тоалета по концепту „Дизјан за све“ повећање доступности јавних тоалета за све грађане једнако, изградњом
рпиступачних јавних тоалета.
Задатак 4.1.:
До јуна 2012. анализирати потенцијалне локације за јавне тоалете и обезбедити формалне предуслове за њихову изградњу
Задатак 4.2.
До 2013. изградити приступачне јавне тоалете на 4 локације оппштине Апатин (Центар града, градска пијаца, обала Дунава, Бања „Јунаковић“).
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Одељак 4. ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ
ДОКУМЕНТИМА

Локални акциони план приступачности општине Апатин ће омогућити да:





се умреже локални актери који се баве овом тематиком
да се обезбеди комуникација са Покајинским и Националним актерима
како би се ефикасније реализовао овај ЛАП.
да се ефикасно и ефективно користе сви расположиви ресурси
да општина Апатин адекватно повеже актуелне процесе и направи значајне
везе са другим релевантним локалним стратешким документима као што су:

1. Стратегија развоја социјалне заштите
2. ЛАП за младе 2010-2014
3. ЛАП за образовање Рома општине Апатин
4. Стратегија економскиог и одрживог развоја општине Апатин 2009-2019
5. ЛАП за запошљавање у општини Апатин.
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Одељак 5. ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЈАВНА РАСПРАВА

Процес јавне расправе има за циљ да поспеши дијалог најширег обима у
локалној средини и да буде завршна фаза широког консултативног процеса
израде Локалног акционог плана. Јавна расправа представља механизам који
омогућава наширем друштвеном кругу у локалној заједници да утиче на
будуће мере које ће спроводити локална самоуправа.
Наведени процес подразумева јавно представљање општинских
приоритета из области бављења питања и проблема приступачности, као и мера
за њихово решавање, кроз све расположиве медије на локалном нивоу.
Поред промотивних активности, јавна расправа треба да представља и
механизам којим грађани могу да доставе своје коментаре, допуне или измене.
Интегрални текст Локалног акционог плана треба да буде изложен на
званичној градској интернет презентацији (www.soapatin.org), а грађани могу
да у одређеном временском периоду доставе своје коментаре.
После јавне расправе, разматрају се, допуне или измене и одлучује да ли ће
бити измена у Акционом плану или је потребно додатно објаснити поједина
питања грађанима
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Акциони план „ПРИСТУПАЧНОСТ 2011-2013“– план за спровођење концепта „Дизајн за све“ у општини Апатин

Стратешки циљ:
Повећање нивоа приступачности јавних објеката и простора, за све грађане на територији општине, кроз спровођење концепта „Дизајн за све“
Специфични циљ 1:
Формирање физички приступачног простора у складу са прописаним стандардима у свим јавним установама општине Апатин
Задатак 1.1.:
Реализовати до јуна 2012. године, у неколико фаза и то приликом редовних одржавања санација јавних објеката, спровођење стандардa приступачности
(доградња и реконструкција улаза и унутрашњег простора објекта у циљу повећања приступачности).
Период
Извори средстава
Очекивни
Средство
Одговорна
реализације у
Индикатор
Партнери
резултати
верификације
институција
Активности
кварталима
Буџет
Други извори
(2011-2012)
I II III IV
Општинска
Извештај о
управа,
анализи
Катастар,
постојећег стања
месне
(прикупљене
канцеларије,
Одржани
информације)
Центар за
Сагледана
састанци и
социјални рад,
и обављених
ситуација на
добијена
Ревизија објеката са
разговора,
Домови
терену са
сагласност
аспекта
записници са
здравља,
аспекта
директора
Општинска
приступачности
састанака са
Спортски савез, Буџет
приступачност установе ,
управа Апатин,
(одређивање
директорима,
Културни
општине и
Донације
реализовани
X
и, уочена
Дирекција за
позиције
потписани
центар
месни
приватних
места на
теренски
изградњу
постављања рампи и
Споразуми са
Апатина,
самодоприно субјеката
којима су
изласци на
општине Апатин,
рукохвата и/или
корисницима
средње и
си
потребне
сваки објекат,
ЈКП „Наш дом“
других елемената
објеката , медијски
основне школе,
интервенције и припремљена
приступачности
материјал,
предшколске
врсте
комплетна
фотографије,
установе, УГ
интервенција
документација
снимци терена,
ОСИ Апатина,
Центар
документ
извршене ревизије
„Живети
објекта са аспекта
усправно“, УГ
приступачности
за ревизију
приступачности
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Доношење одлуке о
финансирању
предвиђених радова

X

Одржана
седница
општинског
већа
На нивоу
општинске
Pribavljene
управе постоји saglasnosti
Записници са
консензус о
svih relevantnih
сстанака, Одлука
потреби за
tela u opštini
о финансирању
приступачнији U opštinskom
м окружењем budžetu
izdvojena linija
ili: u okviru te i
te linije
izdvojeno:

ОУ Апатин

X

Створени
адекватни
предуслови за
започињање
радова на
прилагођавањ
у објеката

ЈП Дирекција за
изградњу
Апатин, ЈКП
„Наш дом“

Прикупљање
потребне
документације и
израда пројекта за
све предвиђене
радове утврђене
ревизијом
приступачности

Доградња рампи и
уградња рукохвата и
извођење свих
других радова
утврђених ревизијом
приступачности.

.

X

Израђен
идејни пројект
о извођењу
радова,
консултовани
експерти за
приступачност

Решење о
одобрењу за
изградњу
Документ идејног
пројекта

Потписани
уговори са
извођачем радова
и уговарање
рокова за
изградњу,
Реализоване јавне
у општини
набавке, изабрани
уграђени
извођачи радова
елементи
обезбеђене
архитектонске
потребне дозволе
X приступачност
и сагласности за
и
извођење радова
Број уграђених
рукохвата
Број и локације
дограђених рампи
Реакција јавности,
медија на
реализоване
активности

Уговор о
извођењу
радова,
Извештај о
извршеним
радовима
ЈП Дирекција за
(фотографије, изградњу Апатин
снимци,
и извођачи
интерни
документи
мониторинга),
техничка
контрола

ОУ Апатин

Буџет
општине и
месни
самодоприно
си

Донације
приватних
субјеката

МЗ Апатин, МЗ
Купусина, МЗ
Сонта, МЗ
Свилојево

Буџет
општине и
месни
самодоприно
си

Донације
приватних
субјеката

Оптина
Апатин,
Буџет општине Донације
месне
и месни
приватних
канцеларије и
самодоприноси субјеката
привредни
субјекти
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Стратешки циљ:
Повећање нивоа приступачности јавних објеката и простора, за све грађане на територији општине, кроз спровођење концепта „Дизајн за све“
Специфични циљ 2:
Побољшање квалитета боравка грађана у јавном простору доградњом постојећих или изградњом нових садржаја (урбаног мобилијара и других реквизита).
Задатак 2.1:
Допуна постојећег урбаног мобилијара у општини Апатин.
Период
Извори средстава
реализације у
Очекивни
Средство
Одговорна
кварталима
Индикатор
Партнери
резултати
верификације
институција
Активности
Буџет
Други извори
(2011-2013)
I II III
Остварити контакт и
сарадњу са
директорима јавних
установа

Постигнути
договори и
сагласност о
потреби
постављања
табли

X

Анализа постојећег
стања мобилијара и
других инфракструтура
X X
у општини Апатин у
складу са Дизајном за
све

Припрема садржаја за
натписе на будућим
локацијама у складу
са Дизајном за све

IV

X

База прикупљених
података,
записници или
Општина Апатин
белешке са
састанака са
директорима
База прикупљених
Направљен
података, документ
план
Општинска
Креиран извештај
извештаја,
активности,
управа, ТО
фотографије и
о анализи
реализоване
Апатин
снимци са терена,
постојећег стања
теренски
ЈП Дирекција за
(прикупљене
или документ
обиласци, број
изградњу
информације, са
извршене ревизије
посета, број
планом
објекта са аспекта
састанака,
интервенција.
приступачности
Створени
адекватни
предуслови за
Проучени
започињање
текстови/подаци
радова на
о конкретним
прилагођавању локацијама и
објеката
објектима,
Информације о селектован и
важним објектима сређен (лектура, Белешке из
у општини
коректура..)
анализе
сабране на
текст за инфо документације,
једном месту и
табле,
припремни
припремљене за консултовани
документи са
Туристичка
презентовање
експерти за
текстовима за
организација
свим грађанима приступачност табле,
општине Апатин
Одржани
састанци и
добијена
сагласности

Општина
Апатин

Буџет
општине и
Донације приватних
месни
субјеката
самодопри
носи

Општина
Апатин
НВО и УГ
Апатина

Буџет
општине и
Донације приватних
месни
субјеката
самодопри
носи

Буџет
општине и
Донације приватних
месни
субјеката
самодопри
носи
Пружаоци
туристичких
услуга
НГО и УГ
Апатина
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на приступачан
начин

Постављања табли за
информисање грађана

Постављање канти за
отпатке и канти са
додатком за
сакупљање опушака

Постављање сошки за
паркирање бициклова
са надстрешницама

X X

X

Потписан уговор
Информације о
са извођачем
Извештај о
ЈП Дирекција за
јавним објектима
радова и
извршеним
изградњу града
у општини на
уговорени
радовима, неки
(за пројекте) и
улазима објеката
рокови за
снимци са терена
одабрани
и приступачне и
изградњу, број ѕа време трајања
извпђачи радова
разумљиве за све
постављених
радова
грађане
табли
Пистојни и
достојни услови Потписан уговор
за боравак
са извођачем
Извештај о
ЈП Дирекција за
напољу,
радова и
извршеним
изградњу града
квалитетније
уговорени
радовима, снимци (за пројекте) и
провођење
рокови за
са терена ѕа време одабрани
слободног
радове, број
трајања радова
извпђачи радова
времена за све постављених
грађане.
канти

Потписан
уговор са
Квалитетнија
извођачем
мобилност грађана радова и
и боље провођење уговорени
слободног времена рокови за
радове, број
грађана
постављених
сошки

Буџет
ЈП Дирекција општине и
Донације приватних
за изградњу, месни
субјеката
ЈКП „Наш дом“ самодопри
носи

Буџет
ЈП Дирекција општине и
Донације приватних
за изградњу, месни
субјеката
ЈКП „Наш дом“ самодопри
носи

Извештај о
ЈП Дирекција за
извршеним
изградњу града ЈП Дирекција
радовима, снимци (за пројекте) и
за изградњу,
са терена ѕа време одабрани
ЈКП „Наш дом“
трајања радова
извпђачи радова

Буџет
општине и
Донације приватних
месни
субјеката
самодопри
носи

Задатак 2.2.
Допуна парковскихи реквизита на дечјим игралиштима, информационе и саобраћајне инфраструктуре.
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Изградња паркинга за
јавне бицикле код
пристана за туристичке
бродове на обали
Дунава и у Бањи
Јунаковић

Постављање
парковских и реквизита
на дечјим игралиштима

Остварити бежични
интернет / Wireless
мрежа/ у центру града
истовремено са
постављањем инфо
табли за обележавање
одабраних локација: у
Марини, код Рибарске
централе, на јавном
купалишту код мотела
„Плава ружа“ и на
отворним базенима
Бања Јунаковић

Потписан
уговор са
Побољшање
саобраћајне
извођачем
инфракструтуре
радова и
ради креативнијег уговорени
спровођења
рокови за
слободног времена радове, број
грађана
постављених
табли
Потписан
Одралсим
уговор са
грађанима и деци
извођачем
створени
радова и
приступачнији
уговорени
услови за
рокови за
квалитетан боравак
радове, број
на отвореном
постављених
простору
реквизита

X

X

X

X

Свим
Потписан
заинтересованим
уговор са
грађанима у центру
извођачем
града доступни
радова и
извори
уговорени
информација преко
рокови за
интернета и
изградњу, број
омогућена брза
постављених
електронска
табли
комуникација.

Извештај о
ЈП Дирекција за
извршеним
изградњу града ЈП Дирекција
радовима, снимци (за пројекте) и
за изградњу,
са терена ѕа време одабрани
ЈКП „Наш дом“
трајања радова
извпђачи радова

Буџет
општине и
Донације приватних
месни
субјеката
самодопри
носи

Извештај о
ЈП Дирекција за
извршеним
изградњу града ЈП Дирекција
радовима, снимци (за пројекте) и
за изградњу,
са терена ѕа време одабрани
ЈКП „Наш дом“
трајања радова
извпђачи радова

Буџет
општине и
Донације приватних
месни
субјеката
самодопри
носи

Извештај о
извршеним
радовима, неки
снимци са терена
ѕа време трајања
радова

Буџет
општине и
Донације приватних
месни
субјеката
самодопри
носи

ЈП Дирекција за
изградњу града ЈП Дирекција
(за пројекте) и
за изградњу,
одабрани
ЈКП „Наш дом“
извпђачи радова

Стратешки циљ:
Повећање нивоа приступачности јавних објеката и простора, за све грађане на територији општине, кроз спровођење концепта „Дизајн за све“
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Специфични циљ 3:
Побољшања услова за кретање бициклиста и повећање нивоа приступачности јавних простора кроз комплетирање постојећих
бициклистичких и пешачко-бициклистичких траса и изградњу нових
Задатак 3.1.:
До половине 2011. обезбедити све формалне предуслове за радове на бициклистичким и бициклистичко пешачким стазама.
Период
Извори средстава
реализациј
еу
Очекивни
Средство
Одговорна
Активности
Индикатор
Партнери
кварталима
резултати
верификације
институција
Буџет
Други извори
(2011-2013)
I II III IV
Општина
Одржани
Апатин,
Информисање
састанци,
Туристичка
Буџет
Спортски
шире јавности и
Заинтересованост припремљен
организација
Извештај са
општине
Донације
савез, ТО
свих страна за
заинтересоване
Акциони план
Апатин,
састанaка , вести
и месни
приватних
Апатин, ЈП
X
идеју и њену
стране са идејом,
за рекреативни
Бициклистички
са медија
„Војводинашум самодопр субјеката
реализацију
туризам,
остварити све
клуб „Ас“, ЈКП
е“, ЈВП
иноси
потребне контакте
обавештени
„Наш дом“
„Водевојводин
медији
е“
Буџет
Пописати
Туристичка
Извршене
општине
Донације
споразуме са
Oбавештено
Пријава за
Општина
организација
X X
ревизије
и месни
приватних
заинтересованим
становништво
регистрацију
Апатин
општине
пројеката
самодопр субјеката
странама
Апатин
иноси

Прикупљање
потребне
документације и
израда пројекта

X X

Створени
адекватни
предуслови за
започињање
радова на
прилагођавању

Израђен идејни
пројеката за
извођењу
радова,
добијене
потребне
дозволе

Документ идејног
пројекта
Решење о
одобрењу за
изградњу

ОУ, Одсек за
урбанизам,
стсамбенокомуналне
послове и
Општина
заштиту
Апатин,
животне
Дирекција за
средине,
изградњу града
Служба за
катастар
непокретности,
ЈП «Дирекција
за изградњу»

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Задатак 3.2. :
До 2013. реализовати извођење радова на бициклистичким и бициклистичко пешачким стазама.
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Почетак активности
на реализацији
радова
Комплетирање
европске
бициклистичке
трасе као наставак
пројекта „Еуровеле
6“ (реконструкција
трасе Апатин устава Купусина
(алтернатива је
траса Б. Моноштор
– Устава Купусина),
изградња
недостајујћег дела
бициклистичко
пешачке стазе
Бања ЈунаковићБогојево и део 1.
одбрамбене линије
од поплава (од“
Месарских ливада“
према Сонти)

Изградња
бициклистичко
пешачке стазе
Апатин –Аеродром
Сомбор

Изградња
бициклистичкопешачке стазе по
насипу 1.
одбрамбене линије
од локације
„Вагони“ – Батина

X X

Терен на
локацијама
прилагођен за
употребу

X X

Терен на
локацијама биће
прилагођен за
коришћење од
стране свих
X
грађане (најављен
на инфо таблама,
обежен
сигнализацијом,
картиран)

X X

X X

X X

Терен на
локацијама биће
прилагођен за
коришћење од
стране свих
X
грађане (најављен
на инфо таблама,
обежен
сигнализацијом,
картиран)
Терен на
локацијама биће
прилагођен за
коришћење од
стране свих
X
грађане (најављен
на инфо таблама,
обежен
сигнализацијом,
картиран)
Терен на
локацијама биће
прилагођен за
X приступачност и
коришћење од
стране свих
грађане (најављен

Извештај о
извршеним
радовима,
карактеристични
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Извештај о
Опремљеност
извршеним
стазе
радовима,
одговарајућом
карактеристични
сигнализацијом
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Извештај о
Опремљеност
извршеним
стазе
радовима,
одговарајућом
карактеристични
сигнализацијом
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Извештај о
Опремљеност
извршеним
стазе
радовима,
одговарајућом
карактеристични
сигнализацијом
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Извештај о
Опремљеност
извршеним
стазе
радовима,
одговарајућом
карактеристични
сигнализацијом
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Одабрани
извођачи,
потписани
уговори
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(на територији
општине Апатин

Изградња
бициклистичко
пешачке стазе
Пригревица – ДТД

изградња
бициклистичко
пешачке стазе од
центра града до
Ромског насеља
улицом Кружни
насип и санација
постојећих
бициклистичких
стаза на територији
општине

X X

X X

на инфо таблама,
обежен
сигнализацијом,
картиран)
Терен на
локацијама биће
прилагођен за
приступачност и
коришћење од
X стране свих
грађане (најављен
на инфо таблама,
обежен
сигнализацијом,
картиран)
Терен на
локацијама биће
прилагођен за
приступачност и
коришћење од
X стране свих
грађане (најављен
на инфо таблама,
обежен
сигнализацијом,
картиран)

Извештај о
Опремљеност
извршеним
стазе
радовима,
одговарајућом
карактеристични
сигнализацијом
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Извештај о
Опремљеност
извршеним
стазе
радовима,
одговарајућом
карактеристични
сигнализацијом
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Стратешки циљ:
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Повећање нивоа приступачности јавних објеката и простора, за све грађане на територији општине, кроз спровођење концепта „Дизајн за све“
Специфични циљ 4:
Изградња јавних тоалета по концепту „Дизјан за све“ повећање доступности јавних тоалета за све грађане једнако, изградњом рпиступачних
јавних тоалета.
Задатак 4.1.:
До јуна 2012. анализирати потенцијалне локације за јавне тоалете и обезбедити формалне предуслове за њихову изградњу.
Период
Извори средстава
реализациј
еу
Очекивни
Средство
Одговорна
кварталима
Активности
Индикатор
Партнери
резултати
верификације
институција
(2011-2013)
Буџет
Други извори
I II III IV
Анкетирање шире
јавности и
упознавање са
идејом, остварити
све потребне
контакте са
потенцијалним
учесницима у
реализацији
Пописати
споразуме са
заинтересованим
странама

Прикупљање
потребне
документације и
израда пројекта

X

X

X X

Заинтересованост
свих страна за
идеју и њену
реализацију

Oбавештено
становништво

Створени
адекватни
предуслови за
започињање
радова на
прилагођавању

Одржани
састанци,
припремљен
Акциони
план за
рекреативни
туризам,
обавештени
медији

Извештај са
састанaка , вести
са медија

Пријава за
регистрацију

Израђен идејни
пројеката за
извођењу
радова,
добијене
потребне
дозволе.

Туристичка
организација
Апатин,
Бициклистички
клуб „Ас“, ЈКП
„Наш дом“

Општина
Апатин,
Спортски
савез, ТО
Апатин, ЈП
„Војводинашум
е“, ЈВП
„Водевојводин
е“

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Извршене
ревизије
пројеката

Општина
Апатин

Туристичка
организација
општине
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Документ идејног
пројекта
Решење о
одобрењу за
изградњу

ОУ, Одсек за
урбанизам,
стсамбенокомуналне
Општина
послове и
Апатин,
заштиту
Дирекција за
животне
изградњу града средине,
Служба за
катастар
непокретности,
ЈП ~ДЗИ~

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Задатак 4.2.
До 2013. изградити приступачне јавне тоалете на 4 локације оппштине Апатин (Центар града, градска пијаца, обала Дунава, Бања „Јунаковић“)
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Започете
активности на
реализацији
радова

Одабир извођача и
потписивање
уговора

Изградња тоалета
и њихово
опремање

X X

Јавно старање и
одржавање након
реализације
радова

X

Тоалети
притупачни у
архитектонско
м смислу, и
постављена је
опрема која се
може
користити од
стране свих
грађана
Одређено
Општина је
предузеће
обезбедила услове
задужено за
за одржавање
одржавање
јавних тоалета и
X
тоалета,
створила климу
издвојена
одговорног односа
средства за
грађана према
Број медијских
јавној својини
наступа
Грађанима
омогућено
коришћење
приступачних
јавних тоалета
(најављен на инфо
таблама, обежен
сигнализацијом,
картиран)

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Тендерска
документација,
уговори

Извештај о
извршеним
радовима,
карактеристични
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

Извештај о
извршеним
радовима,
карактеристични
снимци са терена

Одабрани
извођачи и ЈКП
„Наш дом“ за
одржавање

Општина
Апатин, ТО
Апатин

Буџет
општине
Донације
и месни
приватних
самодопр субјеката
иноси

I - од фебруара 2011
II - до јул 2011
III - до јануара 2012
IV - до јуна 2012

23

