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Одељак 1      

УВОД 

 

 

1.1 Уводна реч Председника општине 
 
 

Најпре, желим да изразим велико задовољство што се 
Општина Књажевац, након много година, определила за 
стратешко планирање. 

 
Усвојили смо Стратегију развоја социјалне социјалне 

политике у општини Књажевац за период 2008-2012. године, на 
прагу смо усвајања Стратегије одрживог развоја општине 
Књажевац за пеирод 2010-2020. године, а увидевши да су 
млади ресурс који може да покрене ову средину и учини је 
бољим местом за живот, започели смо и активнију бригу о 
младима, што ће своју потврду добити и  усвајањем Локалног 
акциног плана за младе. 

 
До сада општина Књажевац није имала овакав документ 

који ће, уверен сам, бити од великог значаја за младе у нашој 
општини али и за нашу општину у целини. 

 
Истовремено, испред себе имамо документ који је у 

сагласју свих заинтересованих група на које представници 
стављају сопствене потписе. 

 
И на крају, желим да посебно нагласим да се посао не 

завршава усвајањем овог плана већ да заправо тек почиње и да 
ће представљати живи документ, обавезан за примену у 
наредне четири године, уз помоћ којег ће млади откривати своју 
будућност. 

 
          Бољу будућност, свакако! 
 

 
Председник општине Књажевац 

 
Младен Радосављевић 
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1.2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

 
 

Канцеларија за младе представља пилот програм, настао на 
иницијативу стотина омладинских организација широм Србије и 
Министарства за омладину и спорт. Предвиђена је Националном 
стратегијом за младе, која је усвојена маја 2008. год, на последњој 
седници тадашње владе. Прва година постојања углавном је била 
усмерена ка подизању капацитета  отворених  канцеларија, јачању 
појединаца који њима управљају и њиховом припремом за програме и 
пројекте који ће се тек спроводити током 2009. и 2010. год.   

Канцеларија за младе у Књажевцу званично је отворена током 
посете Министарке за омладину и спорт, Снежане Самарџић Марковић, 
априла 2008. год, и почела је са радом маја 2008. год, сходно Одлуци о 
оснивању.  

Сходно Одлуци о оснивању, локална Канцеларија за младе је 
оперативно тело Општине која преко свог координатора обавља 
следеће послове: 

 
- припрема и израђује локалну стратегију за младе, 
- успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на 
њиховом умрежавању, 
- представља канал комуникације младих са локалним властима, 
- пружа техничку и другу подршку омладинским организацијама, 
- обезбеђује простор и друге видове помоћи за реализацију активности 
- пројеката, 
- реализује истраживања, 
- издаје публикације, 
- ствара базу података свих омладинских организација и организација 
која се баве младима, 
- идентификује проблеме и потребе младих, 
- израђује и координира процесом израде локалног акционог плана, 
- координира средствима буџета општине намењених младима, 
- ажурира информације на општинском сајту у вези са младима, 
- учествује у креирању одлука о стипендирању ученика и студената, 
- врши промовисање волонтерског рада, 
- развоја партнерства на локалном нивоу: процес планирања и 
припрема - израда- имплементација – евалуација - ревизија, 
- врши активно укључивање младих у процес израде и имплементације, 
како би исти презентовао специфичне потребе младих, 
- обавља и друге послове намене младима. 
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1.3. САВЕТ ЗА МЛАДЕ 
 

Одлуком Скупштине општине Књажевац, број 020-40/2009-01 од 
7.5. 2009. године формиран је Савет за младе Општине.  

 
Савет за младе: 

 
• иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у 
области образовања, спорта, коришћења слободног времена, 
повећања запослености, информисања, активног учешћа младих, 
обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, 
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, 
информисања о правима, одрживог развоја и животне средине и 
другим областима од значаја за младе; 

• учествује у изради посебних локалних акционих планова и 
програма у сагласности са Националном стратегијом за младе; 

• прати остваривање акционих планова и програма за младе и 
локалне омладинске политике; 

• доноси закљлучке и даје мишљења о питањима из своје 
надлежности и о њима обавештава органе општине; 

• даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси 
Скупштина општине у областима значајним за младе;  

• усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне 
омладинске политике и локалних акционих планова и програма за 
младе и подноси их Скупштини Општине, председнику Општине и 
Општинском већу;  

• иницира припрему пројеката или учешће у програмима или 
пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и 
обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности 
Општине; 

• координира и подстиче сарадњу између општине и омладинских 
организација и удружења и пружа помоћ у реализацији њихових 
активности; 

• координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње 
која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине; 

 
Чланове Савета за младе општине Књажевац чине 

 
СТРУКТУРА САВЕТА ЗА МЛAДЕ Ре

дБ
р Име и презиме Институција 

1 Иван Живковић  

2 Саша Ђерговић  
3 Горан Јовановић  
4 Душан Јеремић  
5 Младен Илић  
6 Маја Ђорђевић  
7 Владимир Продовић  
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Одељак 2     ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
 
 

Акциони план за младе општине Књажевац, у току свог рада и 
креирању мера за побољшање статуса младих, користиће принципе на 
којима је рађена Национална стратегија за младе, јер произлазе из 
вредносног система чији су основ Устав Републике Србије, Универзална 
декларација о људским правима, Конвенција УН о правима детета са 
Протоколима, Конвенција Савета Европе о људским правима и 
основним слободама и Међународни пакет о грађанским и политичким 
правима. 

 
Принципи локалног плана акција  су: 
 
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да 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. Обезбеђују 
се равноправне могућности за развој младих засноване на једнаким 
правима, а у складу са потребама, властитим изборима и 
способностима. 

 
• Равноправност - Омогућава се да 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 важног друштвеног ресурса и исказује се поверење и подршка 
њиховим потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се и 
обезбеђује доступност свих ресурса младима Млади у Србији 
Обезбеђују се услови за очување здравља младих и квалитетно 
спровођење слободног времена. Афирмише се и стимулише постепено 
увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима.  

 
• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и 

улога младих у изградњи демократског грађанства. Подстичу се сви 
облици вршњачке солидарности, подстиче се култура ненасиља и 
толеранције међу младима. 

 
• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и 

сарадња са вршњацима и подстиче интергенерацијска сарадња, на 
локалном, националном и међународном нивоу. 
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• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, 
средства, простор и могућност како би млади учествовали у процесу 
доношења одлука, као и у активностима које доприносе изградњи 
бољег друштва. 

 
• 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. 

 
• 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. 
 

Одељак 3      КОНТЕКСТ 

 
3.1. ГЕОГРАФСКИ  ПОДАЦИ 

 
Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз 

границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке крајине. 
Налази се на  северној географској ширини од 43°20' до 43°45' и  
источној географској дужини од 22°11' до 22°41'. 

Општина се простире на површини од 1.202 км2 и по величини 
је четврта у Републици Србији. Претежни део општине Књажевац 
припада брдско-планинском подручју. 

Највиша тачка на територији општине је Миџор на Старој 
планини (2.169м надморске висине), који је и највиши врх у Републици 
Србији. Најнижа тачка је 176м надморске висине и налази се у 
књажевачкој котлини. Подручје општине обухвата 86 насеља, од чега 
је 85 сеоских насеља.  Сам град се налази на саставу Трговишког и 
Сврљишког Тимока који заједно чине Бели Тимок,  који тече ка 
Зајечару и заједно са Црним Тимоком чини Тимок, по коме је и сама 
Тимочка крајина добила назив. 

Књажевац је са другим градовима повезан друмским и 
железничким саобраћајем. 
 
Удаљеност од других градова: 
Београд     280 км 
Зајечар     40 км 
Ниш          60 км 
Прахово - Дунав     110 км 
Сокобања     41 км 



 8

Пирот     64 км 
Софија     147 км 
 

 
Положај Општине у Републици Србији 

 
 
 

 3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 

У општини Књажевац живи 37.172 становника, од чега 19.705 у 
граду (подаци из последњег пописа становништва 2002.године). 
Просечна густина насељености је 31 становник по км2, што је сврстава 
у ретко насељене општине. 
 

3.2.1 Природни прираштај и тенденције 
 
Између два последња пописа – 1991. и 2002. – број становника 

у Општиони смањио се за 6.379 становника, односно у просеку за 580 
становника годишње. У општини Књажевац је изражена депопулација 
становништва, а нарочито је тај проблем изражен у селима. Села су, 
поготову у удаљеним планинским крајевима, остала пуста, често без и 
једног детета, углавном са старачким становништвом, које живи у 
самачким, евентуално двочланим домаћинствима.  

Стопа природног прираштаја је међу најнижима у Републици 
Србији и износи  

-14.4%. Стопа природног прираштаја је најнижа у Зајечарском 
округу, који иначе има најнижу стопу природног прираштаја у 
Републици. Примера ради, у 2001. години је стопа наталитета била  6,4 
%о, а  стопа морталитета 19 %о.  Због смањења становништва 
евидентан је процес смањења густине насељености простора који је за 
четири године смањен са 3.302 на 3.092 становника по км2. 

3.2.2 Старосна и полна структура становништва 
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Старосна структура становништва је неповољна. Према попису 
из 2002. године 15,79% становништва је старости до 15 година, радно 
способно становништво (од 15 до 65 година) је 55,86%, а 28,35% чини 
старо становништво.  Ситуација је још неповољнија на селима. Учешће 
старог становништва се креће од 15,09% у граду Књажевцу, до 92,31% 
у Божиновцу. Ситуација је поготову поражавајућа у брдско – 
планинским селима: Алдинац, 88,46%,  Бели Поток 75,72%,  Видовац 
68,89%, Габровница 80,00%, Горња Соколовица 65,85%, Дејановац 
81,48%, Јаловик Извор 67,23%, Јања 64,86%, Кандалица 73,08%, 
Старо Корито 76,47%, Шарбановац 80,00%.  

У многим планинским селима скоро да нема деце (Алдина Река – 
0, Алдинац - 0,  Балинац – 2, Бели Поток – 1, Божиновац – 0, Видовац 
– 0, Габровница – 0, Горња Соколовица – 0, Градиште – 0, Дејановац – 
0, Дрвник – 0, Јања – 2, Иново  - 5, Кандалица – 1, Старо Корито – 0, 
Стањинац – 1, Татрашница – 0, Шарбановац – 0, Шести Габар – 1, 
Штитарац – 5, Шуман Топла  - 5). 

Један од резултата дугогодишњег тренда смањења 
становништва је гашење сеоског насеља  Репушница, једног „села којег 
више нема“. 

Просечна старост у општини Књажевац је 47,3 године. Индекс 
старења је 215,53. Просечна старост у округу је 45,19 а идекс старења 
168,19. У Републици је ситуација знатно боља, просечна старост је 
40,57 а индекс старења 100,62. Индекс старења је већи само у 
следећим најнеразвијенијим општинама: Гаџин Хан, Бабушница, 
Сврљиг и Црна Трава. 

Укупна полна структура је релативно усклађена, са нешто већим 
бројем жена. Међутим у скупини – млади, већи је број мушкараца. 
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Табела старосне структуре младих, према попису из 2002. 
 

                       Старосна 
доб         Укупно 15-19 20-24 25-29 

Ујупно 37172 1831 1943 2001
М 18033 943 1067 1076
Ж 19139 888 876 925
 

Из табеле произилази да је по попису из 2002. године било 
укупно 5.775 младих. С обзиром на тренд депопулизације и повећаног 
индекса старења можемо претпоставити да је данас младих још мање. 

 
3.2.3 Етничка структура становништва 
 
По етничкој припадности, према попису из 2002. године, 

становништво је скоро искључиво српско (96,79%). Најзаступљенија 
мањина је ромска национална мањина  са 1,22% (извор: попис 
становништва 2002.). Процењени број ромске популације је знатно 
већи.  

 
3.2.4 Образовна структура становништва 
 
Према попису становништва из 2002. године образовна 

структура становништва старијег од 15 година је следећа: 
 

Без 
школс
ке 

спрем
е 

1-3 
разре
да 

основ
не 

школе 

4-7 
разре
да 

основ
не 

школе

Основ
но 

обра-
зовањ
е 

Сред
ње 
обра-
зовањ
е 

Више
обра-
зова
ње 

Висок
о 

обра-
зова
ње 

Непозна
то 

6,41% 1,91% 
29,89

%
22,89

%
28,26

%
3,11

%
3,21

% 4,31%
 

Табела нам показује да је свега 34,58% становништва са 
образовањем изнад основношколског, а да основну школу није 
завршило чак 38,21% становништва.  

 
3.2.5 Миграције становништва 
 
Према попису становника из 2002. године, укупан број 

становника који мигрира је 2594. Од тога је највеће учешће сеоског 
становништва (88,16%). Становништво мигрира ради обављања 
делатности у другим местима, општинама и државама и ради 
школовања у другим местима општине, другим општинама и државама. 

Међутим, у последњих седам  година од последњег пописа 
ситуација се знатно променила. Велики је број младих људи који 
привремено борави у иностранству, нарочито у Сједињеним америчким 
државама, тако да је број миграција знатно већи. 

 
3.2.6 Незапосленост 
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Према последњем попису становнисштва из 2002. године, број 

радно активног становништва је 22.597 становника, односно 60,79%.  
Стопа незапослености се повећава. Број лица која траже посао 

се повећала са 1.094 у 1991. години на 3.960 лица у 2006. години. 
Стопа незапослености је 28,58% Велики број незапослених (преко 10% 
од укупног броја становника) је акутан проблем Општине. 

Поред незапослености евидентиране у Националној служби за 
запошљавање, постоји и латентна незапосленост у предузећима која 
још увек нису приватизована. 

Висока стопа незапослености је последица свеукупних кретања 
у друштву и недовољно развијеног тржишта рада. Доминантан фактор 
на тржишту рада била су велика предузећа. Тешка економска криза и 
реструктуирање великих предузећа у процесу приватизације довели су 
до велике стопе незапослености. Сектор малих и средњих предузећа 
који би требао да апсорбује вишак радне снаге још увек није довољно 
ојачао.  

Скоро половина од укупног броја незапослених лица нема 
никакве квалификације. 

Такође је један од проблема и неповољна старосна структура 
незапослених. Трећина незапослених лица је старости преко 50 година. 

Истраживања НСЗ показују да су млади људи  генерално слабо 
активни у процесу свог запошљавања, што је проузроковано 
неразвијеношћу предузетничког система вредности и неадекватном 
припремом за улазак у свет рада, самосталан живот и елиминисање 
економске зависности од родитеља.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подаци за 2009 годину Мушкар
ци 

Жене УКУПНО 

Укупан број незапослених 
лица  

2.572 
2.22

9 
4.801 

Укупан број незапослених 
лица до 30 год. 

570 568 1.138 

Незапослена лица са 1 
степеном квалификације до 
30 год. старости 

132 166 298 

Незапослена лица са 2,3,4 и 
5 степеном стручне спреме 
до 30 год. старости 

397 318 715 

Незапослена лица са вишом 
и високом стручном спремом 
до 30 год старости 

41 84 125 
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3.3.  АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА 
 

 
Канцеларија за младе       
     
Канцеларија за младе (КЗМ), као оперативно тело локалне 

самоуправе које има за задатак да се бави питањима младих, свакако 
је најважнији кључни актер у оквиру АП-а. Број и квалитет активнoсти, 
од маја 2008. када је КЗМ почела са радом до септембра 2009. детаљно 
су приказани у извештајима рада Канцеларије за 2008. и 2009. годину: 
  
ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЗА 2008. год. 

 
Назив пројекта-

програма 
Ко је финансирао 

пројекат 
Период реализације 

Промоција канцеларије 
за младе (свечано 
осликавање зида и 
потписавање 
меморандума о сарадњи 
омладинских 
организација) 

 
Министарство омладине 

и спорта 

 
Мај 2008. год. 

Обука за писање 
пројеката (4 
радионице) - за 
ученике средњих 
школа. 

 
- 

 
Мај 2008. год. 

    Информатичка 
едукација (радионице - 
два пута недељно)   

Министарство омладине 
и спорта 

6 месеци у 2008. год. 
јун - децембар 

Фестивал алтернативне 
културе  

Министартво омладине 
и спорта 

Јул 2008.год. 

Међународни дан 
младих-концерт 

СО Књажевац Август 2008. год. 

Презентација 
волонтеризма и 
представљање 
организације МЛАДИХ 
ИСТРАЖИВАЧА СРБИЈЕ. 

 
- 

 
Септембар 2008. год. 

Трибина на тему 
омладинског 
предузетништва (у 
сарадњи са локалном 
агенцијом за развој 
малих и средњих 
предузећа)-Дом културе

 
СО Књажевац 

 
Новембар 2008. год. 

Трибина на тему – 
превенција рака дојке. 

 
СО Књажевац 

Новембар 2008.год. 
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Назив пројекта-
програма 

Ко је финансирао 
пројекат 

Период реализације 

Трибина: представљање 
агенде 2020, гост 
министарка за 
Омладину и Спорт. 

 
СО Књажевац 

 
Новембар 2008.год. 

Обележавање Светског 
дана борбе против сиде 
- вршњачка едукација  
у средњим школама, 
комби за тестирање 
грађана, подела промо 
материјала у центру 
града. 

 
 

СО Књажевац, Јазас 

 
 

Децембар 2008.год. 

Међународни марш 
волонтера  

ЈАЗАС - Зајечар Децембар 2008.год. 

Презентација 
омладинског 
предузетништва и 
концерт „Неверних 
Беба“ . 

 
СО Књажевац, УСАИД 

 
Фебруар 2009.год. 

Регионално такмичење 
демо бендова и 
аматерских позоришта. 

 
СО Књажевац, Дом 

културе 

 
Април 2009.год. 

 
ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ  

ЗА 2009. ГОД. 
 

Табеле показују постојање различитих финансијера рада 
Канцеларије, што је позитивно, јер указује на квалитет пројеката и 
програма које Канцеларија осмишљава. Поред локалне власти, која 
често партиципира у финансијској подршци, издваја се и значајнија 
патриципација: УСАИД-а и Министарства омладине и спорта. 

Канцеларија има велику заинтересованост за рад на питањима у 
вези са младима, и треба перманентно радити на њеном одржавању и 
развијању. Препоручује се њена интензивнија сарадња и партнерски 
односи са цивилним сектором, као и заједнички програми са средњим 
школама и релевантним локалним институцијама (нпр. културе). 
Такође, с обзиром да је у анкети спроведеној у новембру 2008. године 
на питање: “Да ли знате за неку организацију у Књажевцу која се бави 
питањима и проблемима младих?”, 43% испитаника одговорило да не 
зна, препоручује се додатни рад на тзв. видљивости Канцеларије. 

Марта 2009.  одржан је иницијални састанак, на којем је 
представљен пројекат „ Јачање капацитета младих у општини 
Књажевац.  

У периоду април-мај организована је обука за младе 
предузетнике, организована у сарадњи са  USAID-ом и Тимочким 
клубом из Књажевца. 
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Дана 16.маја 2009.године, у Књажевцу је одржана акција 
чишћења излетишта Јевик, у оквиру пројекта “Опланети се ! Уклонимо 
депоније“, у којој су поред грађана Књажевца учествовали и волонтери 
из других градова. Организатор Центар за одрживу будућност „Зелена 
Зона“. 

Дана 5.јуна 2009.године  одржан је велики маскембал у 
централном парку, поводом Светског дана заштите животне средине.  

Дана 14.јуна 2009.године  у Градском парку и у Инфо центру 
одржана је јавна трибина поводом представљања документа „ 
Препоруке за развој локалне политике према младима“.  

Дана 9.јула 2009.године одржан је концерт на којем су 
наступила два бенда , холандски састав  „Вински пројект“ и домаћи 
инструментални бенд „ Славиша Маленовић и Априори. Концерт је 
одржан поводом предавања документа „Препоруке за развој локалне 
политике према младима“. Организатор Центар за креативни развој - 
Књажевац и Канцеларија за младе. 

У периоду од 17.јула до 1.августа, Канцеларија за младе у 
сарадњи са Студентским саветом за младе организовала је Културно 
лето чији програм обухвата месец  дана најразличитијих активности: 
 
17.јул Вече акустичне гитаре и Еко журка(дј Вукота) 
20.јул Пројекција филмова о Драгољубу Алексићу, 
21.јул Кликеријада и концерт панчевачког бенда Вибратор у рикверцу, 
22.јул Деца у парку ( цртање на тему Књажевац, мој град) и изложба 
уметника из Зајечара, Јагодине и Шапца, 
23.јул Квиз знања, пројекција старих српских филмова и изложба 
књажевачких фотографа, 
24.јул Еко журка ( дј Иван), 
25 јул Вече вицева и рок сећања, 
27.јул Бициклијада, трка бициклиста и промоција бицикле, 
28.јул Џубокс вече, 
29.јул Сторителинг деј, причање прича, 
31.јул Еко журка (промоција долина феста) 
 

Сарадња КЗМ и Дома културе је изузетно добра. О томе нам 
говори и кратак преглед заједнички организованих дешавања у 2009. 
години: 

 
• Дана 1.децембра 2009.године обележен је Светски дан борбе 
против сиде. Постављен је штанд на којем су се делили 
пропагадни материјали, комби за тестирање грађана и 
хуманитарна антиеидс журка. Концерт Акија Рахимовског у 
великој сали Дома културе 

• У  Јануару 2009. године одржан је пројекат „Узми ствари у своје 
руке“ који је за циљ имао представљање младима Књажевца шта 
је то омладински активизам.  

• Фебруара 2009. године   одржана је промоција омладинског 
предузетништва, промоција је одржана у великој сали Дома 
културе, на којој је наступила  и популарна група „Неверне 
бебе“. Оргнизатори ове манифестације  су Канцеларија за младе 
и Дом културе. 
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• Дана 26.03.2009. године у холу Дома културе одржан је 
хуманитарни концерт у организацији Ученичког парламента 
Техничке школе. Сврха концерта била је прикупљање средстава 
за помоћ ученику Техничке школе, који се налазио у болници у 
Београду, ради теже операције и захтевног лечења ногу. 

• У Априлу 2009. године, Канцеларија за младе је,  у сарадњи са 
Домом културе расписала конкурс  за драмско и музичко 
стваралаштво. Наиме, 24. и 25.априла у просторијама Дома 
културе одржано је регионално такмичење у области драмског и 
музичког стваралаштва. На конкурс се пријавило шест представа 
из Тимочке крајине и 11 демо бендова. Победници такмичења 
учествовали су касније на великој Палилулској олимпијади 
културе. 

• Дана 12.маја 2009. године  на платоу испред  Дома културе , 
организован је концерт у част Књажевачких гимназијалаца који 
су на светском првенству у кошарци освојили сребрну медаљу. 

 
Савет за младе 
 
Центар за социјални рад – је основна установа социјалне 

заштите која обавља послове социјалне и породично - правне заштите. 
Један од приоритета приликом пружања услуга Центра су деца и 
млади, којима Центар посвећује посебну пажњу. 

Дом здравља је институција чији је рад одређен Законом о 
здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању. Одлуком 
општинске скупштине Дом здравља је организован као посебна 
организација примарне здравствене заштите у општини Књажевац. У 
оквиру Дома здравља су организоване службе хитне помоћи, заштите 
жена, дечји и школски диспанзер, стоматолошки диспанзер и остале 
службе, све у циљу заштите здравља становништва општине 
Књажевац. 

Национална служба за запошљавање, филијала Зајечар 
усклађује понуду и тражњу на тржишту рада, посредује између 
предузећа, центара за обуку и школа, игра активну улогу у развоју 
локалних стратегија и програма запошљавања. 

Филијала Националне службе за запошљавање је институција 
која организовано  брине о незапосленима општине. Незапослени 
остварују право на обавештавање о могућностима и условима за 
запошљавање; посредовање у запошљавању; додатно образовање и 
обуку; мере активне политике запошљавања; новчану накнаду за 
време незапослености.  

 
Просвета 
 
Пет основних школа –  
ОШ „Д.Т.Каплар“,  
ОШ „Вук Караџић“,  
ОШ „Дубрава“,  
Музичка школа „Предраг Милошевић“ и  
ОШ „Младост“ за штићенике Завода за васпитање младежи 
Завод за васпитање младежи 
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Две средње школе, Техничка школа и Књажевачка гимназија 
Висока пољопривредна школа Бачка Топола – Информативно – 

консултативни центар Књажевац. 
 
Култура 
 
Дом културе "КЊАЖЕВАЦ"  
Дом културе "КЊАЖЕВАЦ" почео је са радом 1981.године. У 

Дому културе постоје: велика позоришна сала са 490 места и 
ротационом  позорницом и одговарајућим гардеробама, мала сала са 
160 места, друштвени клуб са 120 места, такозвана шах сала са 60 
места, велики хол који је уједно и велика галерија Дома културе и 
друге помоћне просторије. Дом културе је од свог отварања па до 
данас угостио многе еминентне уметнике и уметничке групе из земље и 
иностранства. У 2006.години ту је одржана и седница  Владе Републике 
Србије.  

У оквиру Дома културе ради више аматерских секција, и то: Хор 
„Краљ Свети Стефан Дечански“; фолклор; група за модерни балет и 
денс; школа глуме; драмски студио. Дом културе организатор је и прве 
ликовне колоније „ПОД КРОВОМ СРБИЈЕ -ЋУШТИЦА 2006“.  

Дом културе се поред рада аматерских секција бави 
организацијом следећих активности: 

• приказивањем филмова, 
• приказивањем позоришних представа, 
• организацијом музичких програма озбиљне музике, 
• организацијом рок концерата, 
• организацијом разних књижевних представљања и рецитаторских 
вечери, 

• организацијом општинских и регионалних рацитаторских 
такмичења школске омладине, 

• организацијом  ликовних и фото изложби, 
• организацијом  разних музичких и фолклорних колажних 
програма, 

• бави се озвучавањем свих догађања на територији Општине 
Књажевац, 

• у Дому Културе организују се разна стручна саветовања, 
семинари и предавања. 

 
Дом културе је и извршни организатор републичке 

манифестације "ФЕСТИВАЛ КУЛТУРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ". Последњих 
година стандардна програмска шема Фестивала подразумева 
расписивање конкурса за уметничку фотографију, песничког конкурса 
у сарадњи са другим програмом Радио Београда, отварање 
репрезентативне ликовне изложбе, вечери народне, забавне и рок 
музике. Редовно су заступљени драмски и филмски а завршне вечери 
наступају водеће фолклорне трупе у земљи. 

Дом културе се добрим делом финансира из буџета локалне 
самоуправе, као и из сопствених средстава и по логици ствари 
заинтересован је за рад са младима, као потенцијалним посетиоцима и 
реализаторима програма које организује.  
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Сарадња КЗМ и Дома културе је јако добра. О томе нам 
говори и изнад наведен преглед заједнички организованих 
дешавања у 2009. години. Просторни капацитети и активности 
Дома културе указују на важност овог актера по питању 
културног развоја младих. С обзиром на број заједнички 
организованих програма извесно је да је Дом културе јако 
заинтересован за сарадњу са младима. Због тога се препоручује 
посебна усмереност Канцеларије, као и цивилног сектора који се бави 
младима, на успостављање дугорочне сарадње са овом установом. 
Активност – организовање барем једне велике манифестације годишње 
у сарадњи КЗМ-а и Дома културе. То је већ учињено 2009. и тај тренд 
треба одржати и оснажити. 
 

Народна библиотека "Његош" 
 
Као један од кључних актера у раду са младима посебно треба 

имати на уму општинску јавну Библиотеку. Народна библиотека 
"Његош" произишла је из Књажевачког читалишта, основаног 1860. 
године. Од 1981. године, налази се у згради Дома културе. Има 
реонске огранке у Кални и Минићеву. Библиотека данас има 55.000 
књига,  располаже доста добрим фондом завичајне литературе, 
набавља 20 наслова периодике, организује културно - образовне 
активности у циљу популарисања књиге и читања (књижевне вечери, 
предавања, изложбе, едукативне радионице, књижевне конкурсе). 
Почетком 2007. године, ентеријер Библиотеке је реновиран 
захваљујући средствима из Националног инвестиционог плана.  

Библиотека има 3 читаонице са 35 читалачких места, 
компјутерски систем са 4 радне јединице, рачунарску опрему намењену 
раду са корисницима. Све просторије Библиотеке су климатизоване. 
Чланови библиотеке имају бесплатан приступ интернету са 2 рачунара.  

Библиотека се финансира из буџета локалне самоуправе и по 
логици ствари заинтересована је за рад са младима, као потенцијалним 
корисницима њених услуга и посетиоцима програма које организује. 

С обзиром на веома неповољну образовну структуру 
становништва, са јако малим процентом средње или високо образовног 
становништва, усмереност младих ка Библиотеци као установи која 
треба да унапреди образовни ниво заједнице, требало би да буде један 
од приоритета. Такође, анализа показује да библиотека има просторе 
који младима могу бити интересантни. Акција – формирање 
Омладинског савета библиотеке који би сачињавали млади и који би 
усмеравали видове услуга које нуди Библиотека ка потребама младих.  

Музејски простори 

Завичајни музеј Књажевац 

Завичајни музеј у свом саставу има Музеј града у кући Аце 
Станојевића, Архео-етно парк у Равни и антички локалитет Тимацум 
Минус. Завичајни музеј Књажевац је смештен у Карађорђевој 15. 
Музејска стална поставка састоји се из археолошког, етнолошког, 
историјског, уметничког и геолошко-природњачког дела. Хронолошки и 
тематски изложени су музејски експонати из књажевачког краја од 
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најстаријих праисторијских времена до данас. Посебно се истиче по 
значају етнографска збирка двопређних вунених чарапа, јединствена у 
свету, која је изложена као засебна целина – Музеј чарапа у оквиру 
сталне поставке. У оквиру археолошке поставке издвајају се по 
важности и значају предмети са античког локалитета Тимацум Минус. 

 
Музеј града Књажевца  

Кућа у којој се Музеј налази споменик је културе, саграђена 
1910. године по узору на италијанске виле. У горњој етажи 
амбијентално је приказан грађански ентеријер са краја XИX и почетка 
XX века. Изложени предмети културне и уметничке вредности, су пре 
свега лични предмети Аце Станојевића и његове породице а део 
експоната добијен је на поклон од старих књажевачких породица, с 
обзиром да је Књажевац некадашњи Гургусовац једна од најстаријих 
вароши у Србији. У доњој етажи, у галеријском простору одржавају се 
различити музејски садржаји – књижевне и музичке вечери, различита 
предавања итд. 

 
Архео–етно парк у Равни 
Архео–етно парк налази се у селу Равна на путу за Зајечар, 8 км 

северно од Књажевца у дворишту сеоске школе која је и сама споменик 
културе. На избор овог села за смештај архео–етно парка утицала је  
близина античког утврђења Тимацум Минус. 
У склопу овог парка је: истраживачка станица, у згради сеоске школе, 
намењена пре свега за екипе студената, стручњаке и научнике 
различитих профила (етнолози, археолози); лапидаријум са изложеним 
римским каменим споменицима који су пронађени приликом 
археолошких истраживања; етно–парк у којем је реконструисано 
сеоско домаћинство са краја XИX и почетка XX века са циљем да 
презентује и негује традиционално градитељство краја. Ово 
домаћинство чине - Кућа из Горње Каменице у чијем је подруму 
формиран Музеј вина са винотеком, кућа из Берчиновца, амбар и 
казаница за печење ракије са Старе планине; у фази формирања је и 
Музеј традиционалног привређивања на отвореном. 

 
Тимацум Минус 
Тимацум Минус (Равна, Кулине или Градиште) је најстарије 

војно утврђење у тимочкој области. Локалитет се налази надомак села 
Равна, северно од Књажевца на обали Белог Тимока. Утврђење и 
пратеће насеље датирају из И века наше ере и трају све до 
Јустинијанове обнове царства у ВИ веку. 

  
Сваки од музејских простора атрактиван је на свој начин. Особености 
сваког простора требало би посебно потенцирати. Радити на 
ангажовању младих у осмишњавању активности музеја, по узору на 
европске трендове. Акција – ангажовање младих у припреми музејске 
поставке током једногодишње глобалне манифестације Ноћ музеја. 

Медији 

М радио 
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ЕМ радио почео је са радом 07.02.1993.године као прва 
приватна радио станица на подручју СО Књажевац, а у склопу фирме 
"Електрометал-електроник". И тада као и данас основу програма чини 
музика, информације и емисије из области привреде, културе, 
здравства, школства и спорта, а често је радио и медијски спонзор 
разних хуманитарних акција и културних догађаја у општини 
Књажевац. 

Knjazevacinfo 

Интернет сајт са актуелним вестима и информацијама везаним 
за општину Књажевац. Пошто је свака вест праћена и ТВ прилогом, 
својеврсна су Интенет телевизија. Интензиван рад са медијима 
осигурава видљивост младих као друштвене групе и чини видљивим у 
заједници њихов рад и њихове проблеме. Пронаћи модалитете за 
уступање простора за јавне наступе младих у локалним медијима. 
Акција – емисија посвећена младима на радију. Креирање веб сајта 
Канцеларије.   

Цивилни сектор 
 
Центар за Креативни Развој - Књажевац је нестраначка, 

невладина и непрофитна организација са седиштем у Књажевцу, 
основана 21.10.2004. године у оквиру пројекта Одбора за Грађанску 
Иницијативу из Ниша ″Јачање невладиног сектора у јужној и 
југоисточној Србији″ који је финансирала Европска комисија. 

Мисија Центра за Креативни Развој - Књажевац је брига о младим 
људима и њиховим потребама за образовањем, стваралачким 
изражавањем и потврђивањем својих вредности у јавном, отвореном 
друштву.  
 

Црвени крст општине Књажевац – делатност општинског 
Црвеног крста је одређена Законом о Црвеном крсту Србије којим јој се 
даје положај организације која помаже надлежним државним органима 
у хуманитарној области. 

 
Црвени крст Књажевца као хуманитарна организација на 

територији општине настоји да допринесе изградњи хуманих односа, 
културе ненасиља и толеранције у односима људи у заједници, посебно 
међу младима. 

 
Организација је своје ангажовање базирала на борби против 

сиромаштва, раду на здравствено-васпитној едукацији (програми прве 
помоћи, добровољног давања крви) и социјалној делатности 
(дистрибуција хуманитарне помоћи као и посебни програми као што су 
помоћ старима и добросуседска помоћ). 

 
ПОТРЕБЕ И ПРОБЛЕМИ МЛАДИХ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ 

Као основне потребе младих у нашој локалној средини нарочито 
би издвојили: 
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1. Уважавање и прихватање мишљења младих као равноправних 
чланова друштва 

2. Приступ информацијама и могућност размене информација са 
младима у локалној заједници, а нарочито међу младима из 
других средина 

3. Могућност квалитетног коришћења слободног времена и 
богатији културно-уметнички садржај, нарочито у мањим 
местима 

4. Могућност путовања и дружења са омладином из других 
средина 

Као основне проблеме младих навели би: 

1. Слободно време младих људи није усмерено на креативно 
деловање. Не постоје програми који би одговорили 
прохтевима младих људи, а у програмима који постоје не 
води се рачуна о њиховим стварним интересовањима. 

2. Млади су углавном недовољно информисани, пасивни и 
незаинтересовани. 

3. Млади који би желели да стичу нова сазнања за то немају 
могућности (не постоји избор, лоша економска ситуација...), 
нема могућности за активно учествовање младих у 
културним дешавањима и креативном деловању, што 
доводи до тога да млади све чешце посежу за наркотицима 
и алкохолом, као јединим преосталим видом "забаве". 
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 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 

новембар 2008 
 
На питање: „ Ко у Књажевцу брине о потребама малдих?” више 

од половине испитаних сматра да о њиховим потребама брину највише 
родитељи 54,3%, а затим сами млади људи 22%, док институције  то 
чине у веома малом проценту (школе 11.4%, лок. Самоуправа 3%, 
држава 8,6%), а ситуација би по мишљењу Књажевчана требало да је 
обрнута – чак 46% сматра да би о потребама младих требало да брине 
држава, 43% лок. Самоуправа, 36% родитељи, а сами млади тек 11%. 

Већина не зна да ли у лок. Самоуправи постоји нека особа или 
особе задужене за питања која се тичу младих, али би њих 62,8% 
желело да зна ко је та особа или особе. Они који сматрају да постоји 
такво тело одговорили су да је то Центар за соц. Рад, саветовалиште за 
младе, председник општине, НВО... док они који кажу да такво тело не 
постоји желели би да то буде председник општине, локална 
самоуправа, омладински савез, стручна лица, организације младих, 
омладински форум... Слични резултати су и када је постављено питање 
“Да ли знате за неку организацију у Књажевцу која се бави питањима и 
проблемима младих?”, 43% не зна, али би желело да зна за такву 
организацију, док 37% као такву организацију препознаје 
Саветовалиште за младе, Дом културе, Центар за социјални рад и 
Центар за креативни развој. 

Да млади врло мало могу да утичу на решавање својих 
проблемна у нашој општини сматра 40% грађана, а 46% сматра да се 
млади врло мало и ангажују по том питању. 68% би се ангажовало на 
решавању  проблема и питања младих у нашој средини, али већина 
њих не зна на који начин. 
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3.3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА 
 

Назив услуге 2007 2008 2009 

- Превоз сеоске деце основношколског узраста до 
школе  6956155 8200717 9400000

-Превоз деце са посебним потребама до школе 92200 283730 675270

-Физикална терапија –базен 40200 19983 75000

-Накнаду трошкова смештаја у интернату 
- Трошкове ужине и уџбеника за децу 
основношколског узраста и то за трећерођено дете у 
породици, дете из породица у стању социјалне 
потребе и избегло и расељено лице 3065600 3679377 4000000

-Културни садрзаји за младе-ДЕО  593972

-Стипендирање талентованих ученика који похађају 
средњу школу и талентованих студената и студената 
са дефицитарним занимањем 1132200 1465000 1600000

-Оперативне трошкове Канцеларије за младе   
-Подршка цивилном сектору према пројектима  
-Омладински клуб за за децу са поремећајима у 
понашању 502804 382911 264872

- Прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе 0 0 0
- Кућу на пола пута за младе од 18 до 26. година 
старости,  
који излазе из система социјалне заштите 

 
0 2224771 1141000

  
 



 24
  

Табела. 1 АНАЛИЗА РЕСУРСА 

ВРСТА 
РЕСУРСА 

ПОСТОЈЕЋИ 
РЕСУРСИ 

НЕДОСТАЈУЋИ 
РЕСУРСИ 

ПРУЖАЛАЦ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ  
РЕСУРСА 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РЕСУРСИ 

1. Смештајни 
капацитети   
 
 
 
 
 
 
 
 
2. изложбени 
простор 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. простори за 
одржавање 
културних 
садржаја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. простори за 
одржавање 
радионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дом ученика 
-Планинарски дом 
Одмаралиште у Ћуштици 
-Архео-етно парк у Равни 
- конаци у граду 
- хотел „Тимок” у реновирању 
Музеј града Књажевца 
- Спомен кућа Аце Станојевића 
- Туристички инфо центар 
Спомен парк 
-Дом културе 
- Музеј града Књажевца 
- Спомен кућа Аце Станојевића 
- Туристички инфо центар 
Спомен парк 
- Гургусовачка кула 
- сала школе за основно музичко 
образовање 
Кућа партнерства 
Сала општинског већа 
Скупштинске сале 
Туристички инфо центар 
Архео етно парк 
Омладински клуб „Отворена врата” 
Просторије Црвеног крста 
Просторије 5 основних школа и 2 
средње школе 
Планинарски дом на Старој планини 
Одмаралиште у Ћуштици 
Завичајни музеј 
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ВРСТА РЕСУРСА ПОСТОЈЕЋИ 

РЕСУРСИ 
НЕДОСТАЈУЋИ 
РЕСУРСИ 

ПРУЖАЛАЦ 
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ 
РЕСУРСА 

 5. простори за 
одржавање 
предавања 
 
6. спортски 
терени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Бициклистичке 
стазе 
- Затворен 
базен 
- полигон за 
екстремне 
спортове 
 
 

-Дом културе 
- велика 
скупштинска 
сала 
 
- градски 
стадион са три 
везана 
фудбалска 
игралишта 
- Градско 
стрелиште 
- 12 јавних 
игралишта у 
сеоским месним 
заједницама 
- Терени у 
школама: 4 
игралишта у 
граду и 11 
- тениски терен 
са 3 игралишта 
- спортска хала 
- Туристички 
центар на Старој 
планини 
- базен 
„Бањица“ 
- мини пич терен 
(у изградњи) 

ФИНАНСИЈСКИ 
РЕСУРСИ 

  Буџет општине 
Књажевац 
Министарство 
омладине и 
спорта 
GTZ 
USAID 
 

ЉУДСКИ 
РЕСУРСИ 

Канцеларија за 
младе 
Агенција за развој 
општине Књажевац 
Општинска управа 
Рарис – Регионална 
агенција за развој 
источне Србије 
Канцеларија за 
развој МСПП 
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Канцеларија за 
рурални развој 
Опште удружење 
предузетника 
УГ „Центар за 
креативни развој” 
Књажевац 
УГ „Тимочки клуб” 
Књажевац 
Здравствени центар

-  
Центар за 
социјални рад „Др 
Михајло Ступар” 
Завичајни музеј 
Народна 
библиотека 
„Његош” 
Туристичка 
организација 
општине Књажевац 
Национална служба 
за запошљавање 
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Таблеа. 2    АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА ЗА МЛАДЕ  

ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ 
ЗА МЛАДЕ 

КО ИХ 
СПРОВОДИ  

КО ФИНАНИСРА 
ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ 

НЕДОСТАЈУЋЕ 
УСЛУГЕ ЗА МЛАДЕ 

1. Стипендирање 
талентованих 
ученика и 
студената и 
студената 
дефицитарних 
занимања  

 

Општинска 
управа 
 
 
 
 
 
 

Општина Књажевац 
 
 
 

 

2. Смештај и 
исхрана у 
домовима 
ученика 
средњих школа  

 

Општинска 
управа и 
домови 
ученика 
средњих школа 
у Књажевцу и 
суседним 
општинама 
 

Општина Књажевац 
 

 

3. Услуга 
социјалне 
заштите „Кућа 
на пола пута 
за децу и 
младе” 

Центар за 
социјални рад 
„Др Михајло 
Ступар” 

Општина Књажевац  

4. Превоз 
ученика 
основношколск
ог узраста 

Превозник 
изабран по 
јавној набавци 

Општина Књажевац  

5. финансирање 
рада школских 
клубова 

Спортски савез 
општине 
Књажевац 

Општина Књажевац  

6. Прихватилиште 
и прихватна 
станица за 
младе 

Завод за 
васпитање 
младих 
Књажевац 

Општина Књажевац  

7. Омладински 
клуб „Отворена 
врата” 

Центар за 
социјални рад 

Општина Књажевац  

8. Саветовалиште 
за брак и 
породицу 

Центар за 
социјални рад 

Општина Књажевац  

9. Једнократне 
помоћи и 
помоћ у натури 
( укључујући и 
добровољно 
радно 
ангажовање) 

Центар за 
социјални рад 

Општина Књажевац  

10. Накнада 
трошкова 
здравствене 
заштите за 
социјално 
угрожене 
младе 

Центар за 
социјални рад 

Општина Књажевац  
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Таблеа. 2    АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА ЗА МЛАДЕ  
ПОСТОЈЕЋЕ 
УСЛУГЕ ЗА МЛАДЕ 

КО ИХ 
СПРОВОДИ  

КО ФИНАНИСРА 
ПОСТОЈЕЋЕ 
УСЛУГЕ 

НЕДОСТАЈУЋЕ 
УСЛУГЕ ЗА 
МЛАДЕ 

11. Финансијска 
помоћ младим 
родитељима 
приликом рођења 
детета (из 
Фондације за 
повећање 
наталитета) 

Фондација за 
повећање 
наталитета 

Општина 
Књажевац 

 

12.Финансирање 
недостајућих 
средстава за 
реализацију 
пројекта 
удружења грађан 
који се баве 
младима 

Општинска 
управа 

Општина 
Књажевац 

 

13. Помоћ младим 
предузетницима 
приликом 
оснивања 
радње/привредног 
друштва 

Канцеларија 
за развој 
МСПП 

Општина 
Књажевац 

 

14. 
Саветовалиште за 
младе (у области 
здравља) 

Здравстевни 
центар 
Књажевац  

Општина 
Књажевац 

 

15. Омладинско 
предузетништво 

Техничка 
школа 
Књажевачка 
гимназија 

USAID 
GTZ 
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3.4 СWОТ анализа 
 

    ПРЕДНОСТИ ШАНСЕ 
 -Канцеларија за младе 
-Савет за младе 
-Агенција за развој ОП 
-Школе 
-НВО 
-Спортска друштва 
-Култур-уметничке клубови/ 
секције 
-Школски парламент 
-Погранична општина 
-Развијена међусекторска сарадња 
-Развијен  предузетнички дух 
-БИЦ 

- Могућност прекограничне 
сарадње 
-Повољна географска 
локација 
-Коришћење дрзавних и ино-
фондова 
-МОС 
-ЕУ фондови 
-Отварање међудрзавног 
граничног прелаза 
-Могућност озивљавања 
пољопривреде 

СЛАБОСТИ ПРЕТЊЕ 
-Сиромашна општина 
-Депопулација 
-Разуђеност општине 
- Недостатак високошколске 
установе 
-Пасивност младих 
-Недоступност информација 
-Недостатак лок. Медија 
-Недостатак континуираних-
одрзивих програма за младе 
-Нема Спортског Центра  
-Незапосленост 
-Висока стопа криминалитета 
 

-Недостатак стручних кадрова
-Одлазак донатора 
-Нестабилна политичка 
ситуација 
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3.5 ПРЕСЕК СТАЊА И ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ 
 
  

На основу свих досадашњих података – географског положаја, 
демографских података, анализе кључних актера и СWОТ анализе 
– пресек стања и положаја младих у Општини Књажевац је 
следећи: 

• Природни  положај општине је релативно  повољан али су 
насеља у општини  прилично разуђена 
што отежава комуникацију. Посебно повољни потенцијали  
јесу граница са Републиком Бугарском, близина града Ниша, 
као највећег градског центра у југоисточној Србији и 
чињеница да се највећи део подручја парка природе и 
Туристичког центра Стара планина, налази на подручју 
општине Књажевац. 

• У општини Књажевац живи 37.172 становника, од чега 19.705 
у граду (подаци из последњег  пописа становништва 
2002.године). Просечна густина насељености је 31 
становник  по км2, што је сврстава у ретко  насељене 
општине. 

• Демографско стање општине Књажевац је лоше. Стопа 
природног прираштаја је међу најнижима у Републици Србији 
и износи -14.4%.  

• У општини  Књажевац је израђена појава миграције, поготову 
младе и школоване  популације. Миграција становништва је 
ка већим  градским центрима (Ниш, Београд) и ка 
иностранству (САД, Шпанија, Немачка, Аустрија). Према 
попису становника из 2002. године, укупан број становника 
који мигрира је 2594. Од тога је највеће учешће сеоског 
становништва (88,16%). Становништво мигрира ради 
обављања делатности у другим местима, општинама и 
државама и ради школовања у другим местима општине, 
другим општинама и државама. Повећава се број младих који 
одлазе у иностранство на привремени рад. 

• Старосна структура становништва је неповољна. Учешће 
старог становништва се креће од 15,09% у граду Књажевцу, 
до 92,31% у Божиновцу. Ситуација је поготову поражавајућа 
у брдско – планинским селима. 

• Просечна старост у општини Књажевац је 47,3 године, што је 
више и од окружног (45,19 г.) и од Републичког просека 
(40,57 г.).  
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• По попису из 2002. године у Општини живи укупно 5.775 
младих. С обзиром на тренд депопулизације и повећаног 
индекса старења можемо претпоставити да је данас младих 
још мање. 

• По етничкој припадности, према попису из 2002. године, 
становништво је скоро искључиво српско (96,79%). 

 

 
 

• Изазови незапослености и радне не припремљености 
младих 

Према последњем попису становнисштва из 2002. године, број 
радно активног становништва је 22.597 становника, односно 
60,79%, али врло велики део радно способих није запослен. 

Штавише, стопа незапослености се повећава и данас износи 
28,58%. Број лица која траже посао се повећава се у континуитету,  
са 1.094 у 1991. години на 3.960 лица у 2006. години. Велики број 
незапослених (преко 10% од укупног броја становника) је акутан 
проблем Општине. Поред незапослености евидентиране 
у Националној  служби за запошљавање, постоји и латентна 
незапосленост у предузећима  која још увек нису приватизована. 

Истраживања НСЗ показују да су млади људи  генерално слабо 
активни у процесу свог запошљавања, што је проузроковано 
неразвијеношћу предузетничког система вредности и неадекватном 
припремом за улазак у свет рада, самосталан живот и елиминисање 
економске зависности од родитеља. У локалном Стратешком 
плану за социјалну политику 2008-2012. посебно је 
акцентован проблем незапослености. Као једна од 
препорука за решавање овог проблема наведено је потреба 
за развијањем свести младих о предузетништву, самосталном раду 
и доживотном учењу. 

Незапосленост код младих представља један од кључних проблема 
младих и заједнице у целини. Укупан број незапослених лица на 
евиденцији Националне службе за запошљавање у Кљажевцу 
половином 2009. године је 4.801 лице. Од наведеног броја 1.138 
лица је старосне границе до 30 година, што представља скоро 
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25,% од укупног броја и указује на закључак да је млада радна 
снага посебно погођена незапосленошћу.  

 
Свакоко, за Србију у целини један од најпоразнијих показатеља 
друштвене кризе је повећање неписмености и тек елементарне 
писмености грађана. свега 34,58% становништва са 
образовањем изнад основношколског, а да основну школу није 
завршило чак 38,21% становништва. Чак 298 младих без посла, 
или скоро трећина,  јесте са 1. степеном квлаификације, што 
недовсмислено упућује да образованје генерација које сада 
завршвају школовање није ни изблиза примерено савременим 
потребама тржишта рада. 
 
Један од посебно апсурдних аспеката у друштву са високом 
незасполсеношћу јесте тај да послодавци не могу да на тржишту 
рада пронађу адекватно припремљену радну снагу, чак и када је 
она прошла образовни процес од 15 или 17 школовања.  Чак је 125 
незапослених лица са вишом и високом стручном спремом до 30 
год. старости. Имајући у виду државне и локалне прогрмаме за 
повећање запошљивости, прилика је да локална заједница кроз 
јачу сарадњу са привредом и сектором образовања ипак нађе 
модалитете оспособљавања младих висококвалификованих 
радника за дефицитарна занимања у образовном рангу, ако ништа 
друго онда кроз обухватније коришћење могућности неплаћене 
радне праксе у установама и предузећима. 
 
 
Такође, ни могућности да се млади у средњошколском узрасту (или 
чак током похађања основног образовања) припреме и мотивишу 
за рад и евентуално покретање сопственог самосталног посла, ни 
изблиза нису до краја експлатисани. Програми попут ''омладинског 
предузетништва'', иначе већ неколико година присутни у неким 
школама широм Србије, нису постали део редовне наставе (део 
обавезног курикулума) нити су на подручју Кљажевца постали део 
редовне праксе, мада су свакако неки професори и приличан број 
стручљка из привреде, цивилног сектора и лкалне самоуправе, 
сасвим компетентни да се успешно баве овим питањима. Тако, иако 
локална заједница препознаје значај знања и образовања што се 
одражава стипендирањем младих на редовном школовању, у 
заједници није успостављен организован система који би младима 
омогућио да на ефектан начин искажу своје потенцијале иако 
постоји велики број талената који се или самостално развијају или 
кроз редовне школске активности и секције. 
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• Изазови безбедности, социјалне и здравствене бриге о 
младима 

У складу са бројем незапослених лица, логично је да је и број 
сиромашних породица у Општини незанемарив. Лоше економске 
прилике,  велика незапосленост,  неадекватни услови становања 
(често у заједничком домаћинству живи више генерација) уносе 
несигурност у породице и стварају неповољну климу за развој 
деце. Родитељи због свакодневне егзистенцијалне борбе нису у 
прилици да врше васпитно-едукативну функцију, и због тога су 
млади препуштени често сами себи. То нам показује и статистика, 
по којој је број социјално угрожених лица сваке године све већи. 
Због тога је потребно посветити посебну пажњу социјално 
угроженим младима. 

Локална самоуправа пружа одређену врсту помоћи у виду 
субвенционисања ученичког превоза, ужина, једнократних помоћи 
и стипендија, ЦСР организује повремене врсте помоћи, цивилни 
сектор спроводи лепезу сопствених пројектних активности 
усмерених на поједничне изазове превенције и заштите младих. 
Али, рад на социјалној инклузији младих потребно је унапредити и 
систематизовати, укључивањем свих релевантних субјеката унутар 
локалне заједнице, те кроз бољу координацију тежити трајнијим и 
коренитијим ефектима. 

Дугогодишња  криза  у  свим   сегментима  друштва  негативно  се 
одражава  и  на  живот  малдих. Наиме,  нарушени  породични  
односи и међусобно  разумевање  родитеља, воде томе да млади у 
све већем броју  прихватају  негативне  утицаје  спољне  средине   
и  социјално  неприхватљиву  комуникацију.  Са сиромаштвом и 
ерозијом друштвених вредности повезано је питање препуштању 
наркоманији и алкохолизму. О овим горућим проблемима младих 
(наравно и њихових породица а и целине друштва), статистичке 
евиднеције су непоуздане, али то не умањује свест заједнице о 
присутности и распрострањености погубних феномена. Превенција 
коју спроводи Дом здравља преко Саветовалишта за младе, иако 
статистички незанемарљивог обухвата, битно може повећати 
квалитет укључивањем младих волонтера који би као вршњачки 
едукатори били и пријемчивији школској популацији и доступнији. 
Отуд и ово питање, примарно је повезано са добром вољом 
локланих актера да међусобну сарадњу додатно развијају. 
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• Изазови активизације и укључивања младих у креирање 
и спровођење омладинских програма 

Активизам младих Кљажевца није  довољан да би задовљио 
потребе омладине. Подаци о различитим облицима учешћа младих 
у друштву јесу разнородни и несистематизовани, али евидентан је 
низак степен укључености младих у дефинисању и задовољењу 
својих потреба унутар заједнице. Поготово постоји доста слободног 
и несикоришћеног простора за повећање ангажованости младих у 
сарадњи са установама, и то свим, без изузетка: Домом здравља на 
превентивним програмима, ЦСР-ом у хуманитарно мотивисаном 
волонтирању, Позориштем, на развијању нпр. вршачке едукације 
кроз драму, или перформансима са друштвено ангажованом 
поруком,  Домом омалдине и школама – у практично сваком 
аспекту рада ових установа. Поред јавног сектора, и цивилни 
сектор оптерећен захтвима пројектног финансирања на 
националним конкурсима, мора већу пажњу поклањати формалним 
захтевима конкурса, него потребама и жељама младих – ситуација 
која би била првенствено решива опредељењем заједнице да 
потреба младих задовољава сопственим средствима. 

Смислено учешће младих у друштву захтева сигурно, пријатељско 
и подстицајно окружење које омогућава младима да учествују у 
процесу доношења одлука које дирекно утичу на квалитет њиховог 
живота и развој друштва у целини. Овај процес треба да се 
заснива на обавештености о могућностима које постоје у 
окружењу, али, информације намењене младима  о могућностима, 
релевантним активностима, организованим догађајима и других 
важним аспектима из њиховог живота, и поред расположивих 
медијских ресурса нису систамтично приказане, нити је код 
омалдине развијена култура информисања преко локланих 
медијских сервиса. 

Мобилност младих, која је јако важна због стицања и размене 
искустава и идеја, као и подстицања комуникације, и поред 
спорадичних догађаја попут моторциклистичких дружења, или 
спростских такмичења, у целини је на ниском нивоу. С обзиром на 
доступне програме размене средњошколаца и-или усавршавања 
кроз привремено школовање у иностранству, као и програма 
подстицања интеркултуралности и упознавања осталих народа, 
Европе, попут програма ''Млади у акцији'' – очито је да уз 
минимална улагања, читава заједница, посебно школе, локална 
самоуправа, медији и цивилни сектор могу  битно повећати број 
младих који оргнизовано путује и учи широм ЕУ. 
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Отварањем Канцеларије за младе општина Књажевац настоји да 
афирмише младе и њихове потенцијале и подстакне их на 
удруживање и сарадњу са вршњацима на локалном, националном и 
интернационалном нивоу. Ипак, осим самог повећања активности 
Канцеларије за младе, неопходно је повећати и културу сарадње 
свих актера који раде са младима како би садржаји намењени 
младима били квалитетнији а млади, кроз пример добрих односа 
међу омладинским радницима, били  расположенији да креирају и 
спроводе програме прилагођене њиховим интересовањима. 

Дакле, потребно је указати младима на могућности, начине и 
системе организованог деловања, као и на предности које овај 
начин деловања пружа и на тај начин мотивисати младе на активно 
учешће у јавном и друштвеном животу; пружити младима  
неопходне информације  о актуелним понудама и дешавањима;  
показати  младима како да саопште своје  потребе и проблеме 
и како и  од кога да затраже помоћ у решавању тих проблема; 
омогућити младима да изразе своје мишљење, ставове, идеје и 
помоћи им у остваривању својих права. 

Отуд је Канцеларија за младе кроз комуникацију са младима и 
партнерима у заједници посебан акценат ставила на следеће 
принципе деловања: уважавање и прихватање мишљења младих 
као равноправних чланова друштва; приступ информацијама и 
могућност размене информација са младима у локалној заједници, 
а нарочито међу младима из других средина; могућност 
квалитетног коришћења слободног времена и богатији културно-
уметнички садржај, нарочито у мањим местима; могућност 
путовања и дружења са омладином из других средина. 
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Одељак 4.  Стратешки правци и 
приоритети 
 
 

При решавању наведених проблема три стратешка правца 

карактерисаће приступ којим се максимализује ефекат спровођења 

Акционог плана: 

 

1. Повећање обима, квалитета и примерености услуга и 

активности намењених младима; 

2. Ојачавање локалних ресурса за омладински рад; 

3. Развијање регионалне сарадње за спровођење 

омладиске политике. 

Логика везе између ова три стратешка правца јесте у идеји да 

фундаменталне промене у прилагођености програмских садржаја 

за младе, повећењу њихове разноврсности, доступности и обухвата 

– јесу могуће само ако се локални капацитети свих актера у 

заједници који раде са младима, а посебно Канцеларије за младе, 

ојачају, додатно умреже и прилагоде партиципативном менаџменту 

који укључује и саме младе; компезација за недостатке ресурса у 

самој заједници, у многим случајевима може се пронаћи 

коришћењем ресурса у региону.  

 

За дефинисане групе проблема, локална заједница се одлучује да 

делује кроз четири међусобно повезана приоритетна подручја рада 

са младима: 

 

1) Унапређивање запошљивости и конкурентности младих 

на тржишту рада; 
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2) Повећање мобилности и јачање активизма младих; 

3) Промовисање здравља и беѕбедности код младих; 

4) Социјална инклузија младих из социјално угрожених 

група; 
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Приоритет 1. - Унапређивање запошљивости и 
конкурентности младих на тржишту рада, kao и 
самозапошљавања 

 
Премда на могућности запошљавања и самозапошљавања утиче 
много фактора и могуће је постићи резултате уз систематски 
приступ овом питању. Неке ће активности показати резултате 
одмах а неке у дужем временском периоду. Важно је да ово питање 
постане дугорочно стратешко питање и да се на решавању 
проблема незапослености  ради континуирано те да се у процес 
укључе равноправно  млади,  привреда и институције.    
Са циљем повећавања могућности за запошљавање и 
самозапошљавање младих у Књажевцу идентификовани су 
циљеви и активности а детаљан опис се с обзиром на величину ове 
области налази у АНЕКСУ бр. 3, који је саставни део овог 
документа. 
 

Израду дела акционог плана који се односи на 

запошљавање и предузетништво подржао је УСАИД кроз 

ППЕС програм кроз Програм планирања у ванредним 

ситуцијама и програм економске сигурности. 

 



 39

Приоритет 2. - Оснаживање активизма и 
повећавање мобилности младих 
 

Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са 
представљањем и разматрањем изнетима у одељку ''Пресек стања 
и положаја младих'', посебно са проблемима неразвијености 
грађанског активизма, партиципације младих у процесима 
одлучивања у школама, установама културе и политикама локалне 
самоуправе, те са блиским питањима попут некоришћења ресурса 
којима се млади укључују у омладинску размену на регионалном и 
ЕУ нивоу, тј. са недовољно доступним информаицијама о 
могућностима за ангажман младих. 

Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа 
специфична проблемска подручја: 

 
1. Недовољан број трајних и одрживих волонтерских програма и 

недовољан број волонтера  

2. Апатија и незаинтересованост младих: непреузимање 

одговорности, одсуство препознавања сопствене важности и 

самопоуздања, креативности, одсуство осећаја припадности 

заједници  

3. Млади немају  добар приступ информацијама о могућностима 

њиховог учешћа у друштву и неформалном образовању. 

4. Недостатак простора и мали број удружења са чијим 

деловањем би се млади идентификовали: простор за рад и 

информисање, одсуство подршке за одрживост организација 

и иницијатива младих  

5. Нема омладинских програма и адекватних пројеката који би 

заинтересирали ширу друштвену заједницу.  

За решавање уочених проблема локална заједница поставила 
је себи следеће специфичне циљеве: 
 

1. Повећати ниво информисања младих о могућностима 
омладинског рада и програмима за младе; 

2. Развити  волонтеризам и активизам младих у 
Књажевцу 
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3. Укључити младе у програме омладинске размене у 
региону и ЕУ 

4. Повећати број организација и удружења која се баве 
младима 

5. Повећати број активности намењених младима 
6. Основати омладински центар 
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Приоритет 3. – Промовисање  здравља и 
безбедности код младих ; 

 
Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са 

представљањем и разматрањем изнетима у одељку ''Пресек стања 

и положаја младих'', посебно са проблемима локлане здраствене 

заштите, ангажовања младих у организацијама које се баве 

првенирањем и смањењем болести зависности, заштите 

репродуктивног здравља, сузбијањем наркоманије и алкохолизма; 

уз то безбедност младих у саобраћају, у школи или у на местима на 

кјима се окупљају млади, у јасној је вези са питањима социјалне 

патологије које нпр. произилазе из наркоманије и опијања. 

Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична 

проблемска подручја: 

 

1. Недовољно развијена свест младих о здравим стиловима 

живота и недостатак подршке правилном психо-физичком 

развоју младих у областима: развоја здраве и стабилне 

личности код младих,  рекреација, исхрана и репродуктивно 

здравље. 

2. Недовољно организованог и континуираног рада на 

превенцији: болести зависности (пушење, алкохолизам, 

наркоманија), сексуално преносивих болести и ХИВ-а, 

менталних проблема у развојном добу, агресивног понашања 

и насиља 

3. Поремећено понашање младих због неконтролисаног 

конзумирања: алкохола, цигарета и психоактивних 

супстанци. 
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 За решавање уочених проблема локална заједница поставила је 

себи следеће специфичне циљеве: 

1. Развијати свест о здравим стиловима живота 

2. Унапредити  психофизички развој младих  

3. Обновити рад саветовалишта за младе 

4. Основати службу за помоћ младима 

5. Повећати могућности младих из руралних средина 

Приоритет 4. – Социјална инклузија младих из 

социјално угрожених група; 

 
Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са 

представљањем и разматрањем изнетима у одељку ''Пресек стања 
и положаја младих''. Локална самоуправа на више начина помаже 
побољшање статуса младих из социално угрожених категорија: 

 
1. Директна новчана давања– стипендија, бесплатних карата за 
превоз, бесплатних књига, бесплатних ужина, посебних 
издатака за лечење младих. Наведене мере, посебно стипендије 
нису намењене само младима из социјално угрожених породица 
већ и младима који су показали изузетне резултате у свом раду 
и учењу. 

 
2. Увођење нових услуга намењених младима из социјално 
угрожених група: 

Усуге социјалне заштите намењене младима, које је општина 
Књажевац увела и развила у претходном периоду су: 
 

- услуга Кућа на пола пута за децу и младе – намењена 
младима од 18 до 26 година старости, који излазе из система 
социјалне заштите. Услуга се односи на привремени смештај 
до године дана у Кући на пола пута, помоћ стручних лица – 
пружаоца услуге , у осамостаљивању и помоћ у 
запошљавању. 

- Прихватна станица и Прихватилиште за младе – услуга, 
одноно право утврђено Одлуком о правима грађана из 
области социјалне заштите на територији општине Књажевац. 
Услуга се односи на привремени смештај у прихватилишту за 
децу и младе која се нађу у скитњи и децу и младе у ризику.  
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- Омладински клуб „Отворена врата” који се односи на 
социјализацију деце са поремећајем понашања. 

 
Услуге које ће локална самоуправа развити у наредном периоду, у 
току реализације Акционог плана за м,ладе, су: 
 

- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 
- Дневни боравак за децу са поремећајем понашања – који 
представља развој и проширење услуге Омладински клуб 
„Отворена врата” и односи се, пре свега на децу и младе која 
су у сукобу са законом. 

 
3. Омладински програми локалних НВО -  Кроз јавне позиве и 
тендере финанисра омладинске програме које спроводе локалне 
невладине организације, у циљу побоњшања статуса социјално 
угрожених категорија младих.  

 
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа 

специфична проблемска подручја: 

 

• Недовољан број програма (услуга) намењен свима категојима 

социјално угрожених младих 

• Недовољно развијена свест младих о правима и потребама 

младих са инвалидитетом и младих из маргинализованих 

група 

• Постојеће активности (спортске, културне) често су 

недоступне, младима из сиромашних породица (мало 

бесплатних активности). 

• Релативно висок број социјално угрожених младих и младих 

из сиромашних породица. 

• Недостатак финансијских средстава за наставак програма 

који су показали позитивне ефекте на наведене категорије 

младих.  
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За решавање уочених проблема локална заједница 

поставила је себи следеће специфичне циљеве:  

 

1.  Унапређење положаја младих из социјално 

угрожених категорија, кроз медијску промоцију 

социјалне једнакости  

2.  Повећати ниво информисаности мадих о 

правима и потребама малдих са инвалидитетом и 

младих из маргинализованих група 

3.  Креирати активности и услуге из културе и 

спорта, доступе младима из социјално угрожених 

категорија 

4.  Подршка у спровођењу Стратегије социјалне 

заштите општине Књажевац 
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Одељак 5    ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ  
ДОКУМЕНТИМА 

 
Стратегијом развоја социјалне политике у општини Књажевац 

за период од 2008. до 2012. године, усвојеном од стране 

Скупштине општине Књажевац 2007. године, одређен је један од 

приоритета који се односи на децу и младе. Специфични циљеви 

Стратегије су: 

 

11..  ООттвваарраањњее    ии  ррааззввоојј  ККааннццееллаарриијјее  ззаа  ммллааддее  

22..  ООсснниивваањњее  ии  рраадд  ООммллааддииннссккоогг  ццееннттрраа  

33..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ддеецции  ббеезз  ррооддииттеељљссккоогг  ссттаарраањњаа  ннааккоонн  ииззллаассккаа  иизз  

ххррааннииттеељљссккиихх  ппооррооддииццаа    --  „„ККоорраакк  ддоо  ссааммооссттааллннооссттии““  

4. „Прихватилиште  и Прихватна станица“   

5. ООррггааннииззоовваањњее  ппррооддуужжеенноогг  ббооррааввккаа  ззаа    ууччееннииккее  ппууттннииккее  уу  

ооссннооввнниимм  шшккооллааммаа 

 

Већина наведених специфичних циљева Стратегије је у 

процесу реализације или је у потпуности реализована. Наведени 

циљеви су у складу са циљевима Акционог плана за младе, којим 

је предвиђен даљи развој и реализација циљева Стратегије. 

 

Стратегијом одрживог развоја општине Књажевац за период 

2010 – 2020. одређене су четири приоритетне области: 

 

- Инфраструктура и окружење 

- Економија 

- Друштвени развој 

- Управљање. 
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Циљеви Стратегије и предвиђене активности подразумевају 

активно укључење младих у реализацији планираних активности. 

 
 

Одељак 5.   ПОВЕЗАНОСТ СА НАЦИОНАЛНИМ 
СТРАТЕШКИМ 
ДОКУМЕНТИМА 

 
Акциони план за младе општине Књажевац у потпуности је 

усклађен са Националном стратегијом за младе коју је, на 

иницијативу Министарства омладине и спорта, 9 .05.2008.год.  

усвојила Влада Србије. Национална стратегија за младе усклађена 

је са Националном стратегијом Србије за приступање Европској 

Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја 

социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом 

запошљавања, Националном стратегијом привредног развоја 

Србије за период 2006-2012. године, Миленијумским циљевима 

развоја, Стратегијом развоја здравља младих, Стратегијом развоја 

менталног здравља, Стратегијом подстицања рађања, Стратегијом 

унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, 

Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, и 

др, као и са одговарајућим међународним документима. Сваки 

национални документ предвиђа мере подршке и дефинише акције 

на локалном нивоу, јер је јасно да само јасна повезаност и 

усклађеност акција на оба нивоа, националном и локалном, може 

да доведе до унапређења друштвене заједнице у целини. 

 

Тако и Акциони план за младе, који директно претаче 

принципе и вредности и стратешке и специфичне циљеве 

дефинисане Националном стратегијом за младе у конкретне акције 
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на локалном нивоу, увезује све принципе дате у наведеним 

националним документима, а који се тичу младих. 

 

Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин 

побољша положај младих, Општина Књажевац полази од општих 

стратешких циљева дефинисаних Националном стратегијом, а то 

су: 

 

1 Подстицање младих да активно учествују у друштву; 

2 Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово 

учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а 

на основу потреба младих и у партнерству са младима; 

3 Изграђивање система информисања младих на свим нивоима 

и у свим областима; 

4 Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих 

младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима; 

5 Подстицање и вредновање изузетних испољавања и 

постигнућа младих у различитим областима; 

6 Унапређивање могућности за квалитетно провођење 

слободног времена младих; 

7 Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног 

система формалног и неформалбног образовања који је доступан 

свим младима и који је у складу са светским трендовима у 

образовању и контекстом образовања у Републици Србији; 

8 Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, 

самозапошљавања и предузетништва младих; 

9 Унапређивање безбедности младих; 
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10 Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика 

и водећих поремећаја здравља и развијање здравствене заштите 

прилагођене младима; 

11 Оснаживање младих за иницијативе и активности  које су у 

складу са основним циљевима одрживог развоја и заштите животне 

средине. 

 

За сваки општи циљ дефинисани су специфични циљеви и 

мере за њихово остварење. 
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Одељак 6   МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ 
 

 

 
 
 
Носилац процеса имплементације Акционог плана за младе јесте 

Канцеларија за младе, док главне активности и њихово 

спровођење надгледа  Координацино тело састављено од свих 

релевантних институција( Савет за младе)  која се баве младима.  

Локални координатор/ка чини спону између Канцеларије и 

надлежних из локалне самоуправе, Савета за младе, јавности и 

свих осталих учесника у послу који првенствено треба да буде 

партнерски и резултат сталног консултативног процеса међу свим 

заинтересованим друштвеним чиниоцима. Под осталим кључним 

актерима подразумевају се, пре свега, институције и организације 

које спроводе програме за младе под окриљем општинске управе, а 

уз подршку релевантних владиних и невладиних  институција  и 

организација са републичког нивоа.  

• Резултати рада Канцеларије за младе, кроз извештаје за чију 

је израду задужен локални координатор/ка, биће презентовани 

Лап- систем управљања 

Канцеларију за младе,  коју је 
основала Скупштина општине са 
циљем израде и имплементације 

ЛАП за младе 

Међусекторки Координациони тим  
који је одговоран за потпуну 

интеграцију ЛАП - а у планирању и 
управљању 

 

Финансијска интеграција са 
општинским буџетом 

Међусекторска интеграција са 
одељењима Општинске управе 

Умрежавање Канцеларије са свим 
локланим институцијама које се 
баве младима 
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председнику општине и члановима Савета за младе, који ће својим 

одлукама обезбеђивати предуслове да се планиране активности 

реализују у усвојеним роковима. Административно- техничка 

подршка локалном координатору/ки биће обезбеђена кроз 

ангажовање лица која ће заједно са координатором/ком чинити 

Тим Канцеларије за младе, са јасно дефинисаним описом послова и 

задатака за сваког члана/чланицу Тима.  

 

Процес праћења (мониторинга) и евалуације спровођења Акционог 

плана за младе врше: 

• Тим за мониторинг – прати реализацију пројеката који 

су конкурсно изабрани и финасирају се из општинских средстава. 

Тим за мониторинг чине три представника, следеће структуре: 

• локална самоуправа, стручни сарадник/ца из службе за 

финансије (финансијски мониторинг) 

• представник/ца локалне самоуправе (Канцеларија за младе) 

• представник/ца Савета за младе 

• Процедуру мониторинга и начин и структуру извештавања 

формулисаће Координационо тело за имплементацију Локалног 

акционог плана ( Савет за младе)  у сарадњи са Канцеларијом за 

младе. Тим за мониторинг своје извештаје на месечном нивоу 

доставља Председнику општине, Одељењу за буџет, Локалном 

координатору/ки и Савету за младе.  

 

Тим за евалуацију – прати и оцењује активности и резултате 

пројеката у реализацији и извештава тромесечно Савет за младе.  

Тим за евалуацију чини 5 представника/ца следеће структуре: 

1. Представник/ца локалне самоуправе 
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2. Представник/ца Тима за мониторинг 

3. Стручно лице из институције, која се бави пројектном 

тематиком  

4. Извештај Тима за евалуацију доставља се председнику 

општине и Савету за младе, преко Канцеларије за младе. 

Овај Извештај је основни документ на основу којег ће се 

радити ревизија Акционог плана, јер он треба да садржи 

процену делотворности свих мера које су финасиране као и 

њихов утицај на локалну средину. 

Одељак 7.               ПРОМОЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 

 
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 Акционог 

плана за младе.  Јавна расправа представља механизам  који 

омогућава најширем кругу грађанства да утиче на будуће мере 

намењене бризи о младима, а чију ће примену координирати 

локална самоуправа. 

Наведени процес подразумева јавно представљање 

општинских приоритета у вези са питањима и проблемима младих, 

као и мерама за њихово решавање, кроз све расположиве медије 

на локалном и-или регионалном нивоу. 

 Поред промотивних активности, јавна расправа треба да 

представља и механизам којим грађани могу да доставе своје 

коментаре, допуне или измене. 

Интегрални текст Акционог плана за младе треба да буде 

изложен на огласној табли Опшине и на званичној општинској 

интернет презентацији, а грађани могу да у одређеном временском 

периоду доставе  своје коментаре Канцеларији за младе. 
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После јавне расправе, Канцеларија за младе, у сарадњи са 

Саветом за младе, разматра пристигле коментаре, 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 за 2010. годину 

Приоритети Активности Рокови
Очекивани 
резултати 

Индикатори 
Реализа
тори 

Финансијс
ка 

средства 

 
1. Промовисање  
омладинског активизма 
и организација које се 
баве младима; 
 

 

1.1 Повећан број 
младих који 
знају како и где 
могу да буду 
активни; 

1. Постављени 
инфо пултови 
и табле; 
2. Подељене 
брошуре и 
лимфлети; 
 
 
 

КЗМ, 
ЦКР, 
Ђачки 
парламе
нти 

 
 
 
 
10.000,00 

 
2. Развијање 
ваншколских програма 
неформалног 
образовања путем 
одржавања бројних 
радионица; 

 

2.1 Повећан број 
младих који су 
стекли 
неопходна 
знања и вештине 
за бављење 
омладинским 
радом; 

 1. Број младих 
који су 
учествовали на 
радионицама; 
2, Број 
одржаних 
радионица; 

КЗМ, 
ЦКР, 
Ђачки 
парламе
нти; 

 
 
 
30. 000,00 

Оснаживањ
е 

активизма 
и 

повећавањ
е 

мобилности 
младих; 

 

 
3. Организовање 
тренинга за 
представнике 
неформалних група 
младих у циљу стицања 
вештина неопходних за 
управљање 

Пролећ
е јесен 
2010. 

3.1 Повећан број 
омладинских 
организација 
оснаживањем 
неформалних 
група 
3.1  Појачани 
капацитети 

1, Број 
одржаних 
тренинга; 
 
2.  Број младих 
који је прошао 
тренинге; 

КЗМ, 
ЦКР, 
Тимочки 
клуб,  

 
 
 
 
 
30.000,00 
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организацијама. постојећих 
омладинских 
организација 

 
4. Развијање нових и 
унапређење постојећих 
сервиса и омладинских 
медија ( часопис „Зона 
младих“, радио емисија 
„Зона младих“) 

Целе 
године 

4.1 Стварање 
омладинских 
медија; 

4.2 Повећан број 
младих који 
имају 
прилике да 
раде у 
медијима; 

1, Број младих 
оспосебљених 
за рад у 
медијима; 
2. Број издатих 
часописа и 
одржаних 
радио емисија;

ЦКР, 
Радио 
ЕМ 

 
 
 
80.000,00 

5. Обележавање битних 
међународних дана;( 
Светског дана борбе 
против 
сиде,међународног  дана 
младих,  светског дана 
заштите животне 
средине, светског дана 
очувања планете итд...) 

Целе 
године 

 
5.1 Повећање 
свести младих о 
значају порука 
које ти дани 
носе; 
 

Одржане 
свечаности 
поводом 
обележавања 
дана; 
Број младих 
који је 
учествовао у 
манифестација
ма 

Ђачки 
парламе
нти,  
ЦКР, 
КЗМ 

 
 
 
50.000,00 

 

 
6. Организовање 
регионалног такмичења 
средњих школа у 
музичком и драмском 
стваралаштву 

Пролећ
е 2010 

6.1 Промоција 
драмског и 
музичког 
стваралаштва; 
6.1  Регионални 
сусрети младих; 
  
6.1 Квалитетан 
културни 
садржај; 

1. Број 
одиграних 
предсатва; 
2. Број 
бендова који 
су наступили; 
3. Број младих 
који је посетио 
манифестацију
; 

КЗМ, 
Ђачки 
парламе
нти, Дом 
Културе  

 
 
 
50.000,00 
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7. Промовисање 
волонтеризма и 
волонтерских кампова; 

Пролећ
е 2010 

7.1. Активирање 
младих путем 
волонтирања; 

1. Одржана 
трибина; 
2. Подељене 
брошуре и 
лимфлете; 
3. Број младих 
који је 
присуствовао 
трибини; 

ВЦВ, 
КЗМ, 
ЦКР 

 
 
 
15.000,00 

 
8. Организовање обука 
младих за вођење 
међународних 
волонтерских кампова; 

Лето 
2010 

8.1 Повећан број 
младих за 
самостално 
вођење 
међ.кампова; 
Промоција 
волонтерских 
кампова; 

 
1. Учесници 15 
младих из 
општине 
Књажевац; 
 

Центар 
за 
одрживу 
будућно
ст –
Зелена 
Зона, 
ЦКР, 
КЗМ 

 
 
 
5.000,00 

9. Постављање мреже 
инфо пултова,са 
ажурираним  подацима 
од значаја за младе 
укључујући и 5 већих 
села у општини 
Књажевац 

Пролећ
е и лето 

2010 

Већа доступност 
информација од 
значаја за младе 

Постављени 
инфо пултови 
при свим 
средњим 
школама, и 
местима где се 
окупљају 
млади 

 
 
КЗМ 
ЦКР 

 
 
50.000,00 

 

10. Развијање и 
спровођење пројеката 
КЗМ и локалних и 
регионалних 
организација, усмерених 
на организацију 
слободног времена и 

Лето 
2010 

10.1  Повећано 
учешће младих у 
креирању 
културних и 
спортских 
дешавања 

Број културних 
и спортских 
манифестација 
које су 
организовали 
и реализовали 
млаи 

КЗМ 
Омладин
ске 
организа
ције, 
Ђачки 
парламе

 
 
 
 200.000,00 
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креирања културног 
садржаја ; 

Књажевца нти  

11.Отварање 
омладинских клубова 
при месним заједницама 
( Васиљ, Подвис, 
Минићево, Кална и 
Равна) и њихово 
опремање рачунарима; 

 
Пролећ
е 2010 

11.1 Повећан 
ниво 
информисаности 
младих из 
поменутих села 

 
20 младих 
свакодневно 
активни у 
клубу 

 
КЗМ 

 
300.000,00 

 
 
 

Акциони план за 2010. годину 

Приоритети Активности Рокови 
Очекивани 
резултати 

Индикатори Реализатори 
Финансијск
а средства 

 1. Информисање 
наставног и 
ненаставног школског 
особља о штетности 
ПАС, симптомима који 
указују на зависност, 
као и о механизму 
деловања у таквим 
ситуацијама 

Пролеће 
и Јесен 
2010 

2.1 Увећање броја 
компетентног 
наставног и 
ненаставног 
особља у школама 
који су обучени за 
рад на тему 
превенције болести 
зависности за 
најмање 80% 

Додатно 
информисано 
наставно и 
ненаставно 
особље; 
- 80% запослених 
у средњим и 
основним 
школама; 

Здравствени 
центар, Средње 
школе 

 
 
 
90.000,00 
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2. Организовање обука 
вршњачких едукатора о 
штетности ПАС и 
ризике везане за 
злоупотребу, у свим 
средњим школама на 
територији општине ( 
по двоје из сваког 
одељења 6.разреда ОШ 
и  1. разреда средње 
школе) 

Пролеће 
и јесен 
2010 

Увећање броја 
младих који имају 
знање о штетности 
ПАС и ризика 
везаних за 
злоупотребу за 
најмање 90%; 

Едуковано укупно 
50 вршњачких 
едукатора; 
Планиран укупан 
број радионица 
20-25; 
 

Центар за 
социјални рад, 
Здравствени 
центар, 
Омладинске 
организације 

 
 
 
90.000,00 

3.Редовна едукација 
ученика  свих 
6.разреда ОШ и 1 
разреда средњих школа 
о штетности ПАС-током 
сваке школске године; 

Школска 
2010-
2011 
година 

4.1 Увећање броја 
младих који имају 
знање о штетности 
ПАС и ризика 
везаних за 
злоупотребу за 
најмање 90%; 

1.Извршена прва 
едукација 
ученика свих 
6.разреда ОШ и 
свих 1. разреда  
средње школе; 
2. Укупан број 
деце које је 
едуковано; 
3. Са програмом 
се наставља 
сваке године; 

Здравствени 
центар, Средње 
школе, Основне 
школе; 

 
 
 
 
         0.00 

 

4. Редовно 
информисање родитеља 
од стране наставног 
особља о свим 
аспектима коришћења 
ПАС-а (преношење 
знања стеченог током 
информисања) 

У 
новембру 

2010, 
почев од 
првог 

родитељс
ког 

састанка 
за прво 
тромесечј
е а након 
тога 

дугорочн
о 

5.1 Увећање броја 
родитеља који 
имају нове 
информације на 
тему превенције  
болести 
зависности, као и 
ризика везаних за 
злоупотребу за 
најмање 90% 

1.Извршено 
информисање 
родитеља у току 
школске 2010-
2011 године. 
Надзор над 
активношћу 
спроводиће 
директори школа. 

 
 
 
 
Школе 

 
 
 
 
          0.00 
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5. Организовање обука 
вршњачких едукатора 
за репродуктивно и 
сексуално здравље, 
превенције полно 
преносивих болести, 
ХИВ-АИДС 

Пролеће 
и јесен 
2010 

6.1 Увећање броја 
младих који имају 
знање о 
репродуктивном и 
сексуалном 
здрављу, полно 
преносивим 
болестима, ХИВ 

1. Едуковано 30 
вршњачких 
едукатора; 
2. Планиран 
укупан број 
радионица 10-15; 

 
КЗМ, 
Јазас- Зајечар 

 
 
 
40.000,00 

 

6. Организовање 
трибина на тему здраве 
исхране и здравих 
стилова живота; 

Пролеће 
и јесен 
2010 

7.1 Увећање броја 
младих са 
развијеном свешћу 
о здравим 
стиловима живота; 

1. Број одржаних 
трибина; 
2. Број младих 
који је 
присуствовао 
трибинама; 

 
КЗМ, 
Здравствени 
центар 

 
 
0.00 

7. Промовисање 
здравих стилова живота 
путем директне 
кампање, кроз израду и 
слање писама 
родитељима и деци; Пролеће 

и јесен 
2010 

8.1 Јачање 
подршке јавности 
за превенцију 
болести 
зависности, насиља 
и полно преносивих 
болести; 

1. Повећана 
обавештеност 
родитеља и деце 
о проблему 
болести 
зависности; 
2. Повећана 
обавештеност 
родитеља и деце 
о различитим 
модалитетима 
здравих стилова 
живота; 

 
 
КЗМ, Центар за 
социјални рад, 
ЦКР 

 
 
 
40.000,00 

 

8. Промовисање 
здравих стилова живота 
путем стратешке 
медијске кампање, 
промотивних 
активности везане за 
спортске и културне 
манифестације 

Пролеће, 
лето 
јесен 
2010 

8.1 Промоција 
здравих стилова 
живота; 

1. Кампања 
повезана са по 10 
фудбалских, 
кошаркашких и 
рукометних 
професионалних 
утакмица, и 3 
турнира 

КЗМ, Здравствени 
центар, 
Спортскисавез, 
Спортски клубови 

 
 
 
40.000,00 

Акциони план за 2010. годину 
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Приоритети Активности Рокови 
Очекивани 
резултати 

Индикатори Реализатори 
Финансијск
а средства 

 
Активности које 
представљају подршку 
постојећим услугама из 
области социјалне 
заштите 

2010. 

- повећан број 
младих којима се 
пружају услуге 
социјалне заштите 
(развијање и 
проширење 
услуга) 
- повећан је број 
младих укључених 
у пројекте и 
услуге социјалне 
заштите   
- број младих који 
су сензибилисани 
за потребе младих 
из социјално 
угрожених група  
је повећан за 10% 

- број учесника 
јавних трибина 
- број учесника 
семинара 
- Број корисника 
услуга социјалне 
заштите који се 
односе на младе у 
односу на укупан 
број младих који 
имају потребу за 
наведеним 
услугама  
- задовољство 
корисника 
пруженом услугом 
– анкета, 
интервју 

- Локална 
самоуправа 

-  
- Центар за 

социјални рад 
„Др Михајло 
Ступар“ 
Књажевац 

- Завод за 
васпитање 
младих 

- Канцелариј
а за младе 

- Средње 
школе 

- УГ „Центар 
за креативни 
развој“ 
 

 
Део 
средстава са 
позиције 
„Спровођење 
Стратегије 
развоја 
социјалне 
политике2 , 
који се 
односи на 
децу и младе 
Део 
средстава са 
позиције 
„Кућа на 
пола пута за 
децу и 
младе“ 
 

Социјална 
инклузија 
младих из 
социјално 
угрожених 
група 

 
 

Увођење и развој нове 
услуге „Дневни боравак 
за децу и младе са 
сметњама у развоју“ 

2010. 

- извршена 
адаптација 
простора и 
отварање Дневног 
боравка 
- Услугом 
обухваћена деца и 
млади са сметњама 
у развоју 
 

- број корисника 
услуге 
- степен 
сензибилизације 
јавности о 
потребама и о 
увођењу ове 
услуге – број 
анкетираних  
грађана 
- задовољство 
корисника 
пруженом услугом 
– анкета, 

- Локална 
самоуправа 

- Центар за 
социјални рад 
„Др Михајло 
Ступар“ 
Књажевац 

 

 
 
Средства 
потребна за 
адаптацију 
простора:  
2.500.000 са 
посебне 
позиције у 
буџету 
општине. 
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интервју  

Увођење и развој нове 
услуге „Дневни боравак 
за децу и младе са 
поремећајем 
понашања“  

2010. 

- услугом 
обухваћена деца и 
млади у сукобу са 
законом 
 

- број корисника 
услуге 
- степен 
сензибилизације 
јавности о 
потребама и о 
увођењу ове 
услуге – број 
анкетираних  
грађана 
- задовољство 
корисника 
пруженом услугом 
– анкета, 
интервју 
- % смањење 
лица  - младих 
који понављају 
преступ, односно 
прекршај 

- Локална 
самоуправа 

- Центар за 
социјални рад 
„Др Михајло 
Ступар“ 
Књажевац 

 

 
 
Средства 
потребна за 
пружање 
услуге:  
600.000.00 
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Акциони план за 2011 – 2014 годину 
Приоритет Aктивности  Очекивани 

резултат 
Индикатор Реализатори  

Унапређивање 
запошљивости 
и 
конкурентност
и младих на 
тржишту рада; 

 

Имплементација акционог плана за 
запошљавање и предузетништва за младе 
Наставак сарадње и ширење спектра 
активности са партнерима (УСAИД, ,..) и 
партнерство са новим организацијама које се 
баве младима 
Анимирање осталих приватних предузећа за 
ангажман волонтера 
Развијање сарадње са регионалним 
агенцијама на пружању услуга за развој 
предузетништва 

Смањена 
незапосленост 
 
Већи број 
високошколованих 
младих 
 
Изграђен систем 
подршке 
предузетништву  

Број младих на евиденцији 
НСЗ; 
 
Промена тренда 
незапосленсоти младих са 
средњом школом; 
 
Број новорегистрованих 
предузећа 

КЗМ, ЛС, школа, 
предузећа, НСЗ, 
агенције за пружање 
услуга подршке 
предузећима,УСAИД 
 

Повећање 
мобилности и 
јачање 
активизма 
младих; 

 

1. Промовисање волонтеризма и одржавање 
волонтерских кампова; 
2. Оснивање локалног волонтерског сервиса 
3. Оснивање омлаинског центра 
4. Наставак активности из 2010(омладинске 
акције, инфо пултови) 
 
 
Континуирање едуковање координатора КЗМ 
и омладинских радника 
 

Млади користе 
омладинске 
програме 
 
Успостављена 
сарадња са 
суседним 
општинама и НВО у 
региону 
 
 
Основан и 
опремљен 
омладински центар 
у Књажевцу 
Одржавају се 
редовни и 
атрактивни 
омладински 
програми  
 

Сваке године одржава се 1 
волонтерски камп на подручју 
Књажевца 
Млади волонтери учествовали у 
прогтрамима волонтерског 
сервиса  
Активна мрежа инфо пултова  
Основан клуб за младе са 
атрактивним садржајима за 
младе 
 
Спроведе се сваке године 
регионалне омладинсе акције 
са по 50 учесника; 
 

1. КЗМ и ђачки 
парламенти 

2. КЗМ и регионалне 
НВО , ГТЗ 

3. КЗМ, министарства,  
ЕУ,НВО,ГТЗ 
4.  КЗМ и регионалне 
и локалне  НВО 
 
6. КЗМ, ЛС и НВО,ГТЗ 

Промовисање 
здравља и 
беѕбедности 
код младих; 

 

Обучавање и ангажовање вршњачких 
едукатора за рад на превентивним 
програмима у заједници; 
Наставак активности из 2010 
Измештање и јачање  капацитета 
саветовалишта за младе 
Израда акционог плана за сузбијање 
наркоманије 

Побољшање 
здравственог 
статуса код младих 
и смањен број 
млади у ризико 
понашању 
Смањен број 
корисника ПАС за 
20% 

Створена група тренера за 
вршачку едукацију; 
Актвина група од 20так 
вршањачких едукатора 
Број одржаних радионица и 
јавних кампања 
Усвојен акциони план за 
сузбијање наркоманије 

КЗМ, ЛС, Здравствени 
центар, ЦСР, Савет 
безбедности општине 
Књажевца 

Социјална 
инклузија 
младих из 
социјално 
угрожених 
група; 

 

Наставак активности из 2010 
Спровођење активности планираних 
стратегијом развоја социјалне политике у 
општини Књажевац 

Побољшан 
социјални статус 
младих из 
угрожених 
категорија 

Број младих који су користи 
услуге 
Број одржаних едукација и 
семинара 

КЗМ, ЛС, Дом 
Здравља, ЦСР 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА МЛАДЕ, 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 

tabele 
PRIORITET 1. : POVEĆATI MOGUĆNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH U OPŠTINI 

KNJAŽEVAC 
   

CILJEVI 
AKTIVNOSTI 

(PROJEKTNI NIVO) 
VREMENSKI 

OKVIR 
NOSIOCI 

AKTIVNOSTI 
 

INDIKATORI 

IZVORI 
FINANSIRA

NJA 
  

2
0

1
0

. 

2
0

1
1

. 

2
0

1
2

. 

2
0

1
3

. 

2
0

1
4

. 

Nosioci aktivnosti su 
oni koji bi trebalo da 
se uključe u 
implementaciju bilo 
kao inicijatori, ili 
saradnici 

   

1.1.1. Edukacija za 
zapošljivost 
(employability1 skills) za  
srednjoškolce. Veštine za 
zapošljivost su na primer: 
timski rad, komunikacijske 
veštine, odgovornost, 
samopouzdanje, motivacija 
za učenjem, organizacijske 
veštine...itd 

     

KZM 
Srednja škola 
NVO 
Formalni i neformalni 
edukativni/obrazovni 
centri 

Ukupan broj održanih 
edukacija/broj srednjoškolaca 
Ukupan broj polaznika 
(analiza po polu) 
Ukupan broj obrađenih tema 
Kvalitativna obrada upitnika 
(stanje pre i posle treninga) 
Upotrebljivost novih znanja i 
veština prema proceni 
učesnika 

  

1.1.2. Edukacija za 
zapošljivost za mlade 
nezaposlene koji su 
završili školu ali nisu 
nikada radili       

KZM 
NVO 
NSZ 
Formalni i neformalni 
edukativni/obrazovni 
centri 

Ukupan broj održanih 
edukacija/broj onih koji 
aktivno traže posao 
Ukupan broj polaznika 
(analiza po polu) 
Ukupan broj obrađenih tema 
Kvalitativna obrada upitnika 
(stanje pre i posle treninga) 
Upotrebljivost novih znanja i 
veština prema proceni 
učesnika 

  

1.1. Povećati 
zapošljivost 
mladih u 
Knjaževcu 
(employability 
skills) 
 
  

1.1.3. Edukacija za 
zapošljivost za mlade 
koji imaju radno 
iskustvo ali su 
nezaposleni 

     

KZM 
NVO 
NSZ 
Formalni i neformalni 
edukativni/obrazovni 
centri 

Broj konkretnih pokušaja i 
prijavljivanja za posao, od 
započete edukacije do kraja 
projekta (pitati ih za baseline 
podatke) 

  

                                                 
1 Employability (zapošljivost) označava kombinaciju veština, stavova i ponašanja sa ciljem pronalaženja, i zadržavanja posla. 
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1.2.1. Promovisati 
obučavanje mladih za 
korišćenja  računara i 
interneta 

     

KZM 
Osnovne i srednje škole 
NVO 
Formalni i neformalni 
edukativni/obrazovni 
centri 

Broj mladih obučenih za 
korišćenje računara i 
interneta, sa podacima za 
vrstu programa i  
nivo znanja 

  1.2. Povećavati 
pristup IT 
tehnologijama 

  
 1.2.2. Omogućiti pristup 

internetu za mlade u 
naseljima na teritoriji 
opštine (85 seoskih 
naselja) 

     

KZM 
Lokalna samouprava 

Broj novih kompjuterskih 
mesta i prosečan dnevni 
protok u ruralnim područjima 

  

1.3.1. Analiza kvaliteta 
programa stručne 
prakse na teritoriji 
Knjazevca  za 
srednjoškolce te 
nastavak/unapređenje 
programa prakse u 
saradnji sa privatnim 
preduzećima u kojima bi 
praksa mogla da se 
odvija 

     

KZM 
NVO 
Srednja škola 
Privatni sektor 
Javna preduzeća 

Dostupnost jasnih informacija 
o preprekama za zapošljivost 
i preporukama za 
unapređenje stručne prakse 

  

1.3.2. Pokretanje „internship“ 
programa  (praksa) u 
različitim preduzećima i 
institucijama uključujući 
i NVO na teritoriji 
Knjaževca za mlade 
koji su završili školu i 
traže posao 

     

KZM 
Privatni sektor 
Javna preduzeća 
Organi lokalne 
samouprave i institucije 
NVO sektor 

Broj prijavljenih za internship 
programe 
 
Broj preduzeća i institucija 
spremnih da prihvate ovaj 
mehanizam 

  

1.3. Omogućavan
je sticanja 
radnog 
iskustva za 
mlade u 
Knjaževcu 
 
 
 

1.3.3. Podsticanje mladih na 
volontiranje2 tokom 
školovanja 

     

KZM 
Privatni sektor 
Javna preduzeća Organi 
lokalne samouprave i 
institucije NVO sektor 

Broj mladih koji bi pristali da 
volontiraju (pre i pri kraju 
projekta podsticanja) 
 
Broj mladih koji su 
učestvovali u volonterskom 
programu 

  

1.4.1. Uspostavljanje saradnje 
sa MSP 

     

KZM 
NVO 
Privatni sektor 

Ukupan broj preduzeća koji 
se cilja za saradnju 
Broj pokušaja i broj uspešnih 
kontakata 
Broj i vrsta konkretnih 
dogovora o saradnji 

  1.4. Povećati 
mogućnosti 
zapošljavanja 
mladih u 
malim i 
srednjim 
preduzećima 
na teritoriji 

1.4.2. Prikupljanje podataka o 
potrebama  za znanjima 
i veštinama      

KZM 
NVO 
Obrazovne institucije 
Privatni sektor 

Kvalitet podataka o 
potrebnim radnim mestima 
Broj radnih mesta na koja se 
mogu prijaviti mladi 

  

                                                 
2 Volontiranje je neplaćena aktivnost, ali bi volonteri trebalo da imaju pokrivene troškove prevoza i obroka (na tzv. pozitivnoj nuli) 
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1.4.3. Podrška MSP u 
aktivnostima na polju 
planiranja ljudskih 
resursa u preduzećima 
(eksterni HR)  

     

KZM 
NVO 
Stručnjaci  
Privatni sektor 

Broj zainteresovanih MSP 
Broj i vrsta intervencija 

  opštine 
KNJAŽEVAC 

 

1.4.4. Programi obuke za 
konkretna radna mesta 
u saradnji sa privatnim 
sektorom 

     

KZM 
NVO 
Privatni sektor 
Obrazovne institucije 
/formalne i neformalne 

Broj i vrsta programa 
Broj učesnika 
Broj preduzeća uključen 

  

1.5.1. Nastaviti sa postojećim 
sistemom stipendiranja 
studenata iz opštinskog 
budžeta, ali uz 
uspostavljanje jasnih 
kriterijuma za dobijanje 
stipendija te praćenje 
sprovođenja i analizu 
efekata ovog programa  

     

KZM 
Lokalna samouprava 

Dostupnost sistema 
stipendiranja u pisanoj formi 
 
Dostupnost jasnih kriterijuma 
i procedura 
 
Broj prijavljenih studenata 
 
Broj odobrenih stipendija 
 
 

  

1.5.2. Praćenje mogućnosti za 
konkurisanje na različite 
programe namenjene 
mladim talentima koje 
pokreću institucije ali i 
velike privatne 
kompanije te pomoć 
mladima da se prijave 

     

KZM 
NVO 

Broj šansi za mlade talente  
Broj mladih koji su se prijavili 
Broj odobrenih prijava 

  

1.5. Stipendiranje 
deficitarnih 
zanimanja u 
korist lokalnog 
razvoja i 
povećavanje 
šansi za mlade 
da koriste 
ostale 
stipendijske 
programe, i 
fondove za 
mlade talente 

1.5.3. Održavati kontakt sa 
studentima korisnicima 
stipendija ali i ostalima 
tokom studiranja i 
uključivati ih u 
programe KZM (letnja 
praksa, volontiranje) 

     

KZM 
NVO 

Broj mladih uključenih u 
program letnje prakse, 
volontiranja i druge 
relevantne program  

  

1.6. Povećati 
informisanje 
mladih o 
mogućnostima 
zapošljavanja i 
programima 
koji su 
dostupni u 
Knjaževcu 

 

1.6.1. Sistematski prikupljati 
informacije o 
mogućnostima i 
programima 
zapošljavanja, te ih 
učniti dostupnim 
mladima (internet, 
lokalna sredstva 
informisanja, preko 
kancelarije KZM, škola) 

     

KZM 
NVO 
Institucije lokalne 
samouprave 
NSZ 
Privatni sektor 

Dostupnost informacija o 
mogućnostima za 
zapošljavanje mladih prema 
percepciji mladih u urbanim i 
ruralnim sredinama, po 
starosti  i po polu 
Kvalitet informacija o 
mogućnostima za 
zapošljavanje mladih prema 
percepciji mladih u urbanim i 
ruralnim sredinama, po 
starosti  i po polu 
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1.6.2. Informisti mlade o 
radnim pravima      

KZM 
NVO 

Broj inicijativa da se mladi 
informišu o radnom pravu 
Broj mladih koji učestvuju u 
tim inicijativama 

   

1.6.3. Internet prezentacija 
KZM sa posebnim delom 
koji je usmeren na 
zapošljavanje i 
samozapošljavanje 
(elektronska biblioteka, 
linkovi ka izvorima 
informacija o 
programima 
zapošljavanja, linkovima 
za traženje posla, 
prakse itd.) 

     

KZM 
 

Uspostavljena saradnja sa 
onima koji već pružaju te 
informacije (npr. Infostud) 
Kvalitet prezentacije prema  
komentarima korisnika  
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PREDUZETNIŠTVO 
 
PRIORITET 2. : POVEĆATI  MOGUĆNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE  I PREDUZETNIŠTVO MLADIH U OPŠTINI 

KNJAŽEVAC  
CILJEVI AKTIVNOSTI 

(PROJEKTNI NIVO) 
VREMENSKI 

OKVIR 
NOSIOCI 

AKTIVNOSTI 
INDIKATORI IZVORI 

FINANSIRANJA 
  

2
0

1
0 2

0
1

1 2
0

1
2 2

0
1

3 2
0

1

    

2.1.1. Kontinuirano 
podržavati 
sprovođenje 
programa biznis 
simulacija u školama 
(učeničke 
kompanije), 
Program dostignuća 
mladih 
(http://www.ja-
serbia.org/sr/) 

     KZM 
Srednje škole 
www.ja-serbia.org  
 

Broj učenika i 
nastavnika uključen 
 
Broj škola uključen u 
program 
 
Broj učeničkih 
kompanija 
formiranih 

  

2.1.2. Podržati 
sprovođenje 
edukativnog 
Programa 
dostignuća mladih u 
školama (programi 
za osnovnu i srednju 
školu)3  

     KZM 
Srednje škole 
www.ja-serbia.org  
 

Broj osnovaca i 
srednjoškolaca koja 
su prošla edukaciju 
Broj edukativnih 
sesija koje su 
održane tokom 
godine 
Broj učenika koji su 
učestvovali po polu 

  

2.1.3. Promocija rezultata 
omladinskog 
preduzetništva i 
učeničkih kompanija 
u lokalnoj zajednici 

     KZM 
Srednje škole 
Privatni sektor 

Broj i vrsta 
promocije koje su 
organizovane 
Vidljivost u lokalnoj 
zajednici 
(posećenost 
promocija, prisustvo 
u medijima) 

  

2.1. Edukacija za 
preduzetništvo 
kao deo 
obrazovnog 
sistema 

2.1.4. Organizovane 
poseta uspešnim 
kompanijama za 
učenike četvrtih 

     KZM 
Srednja škola 
Privatni sektor, Javna 
preduzeća 

Broj i vrsta poseta 
kompanijama 
Broj firmi koje su 
uključene 
Korisnost poseta 

  

                                                 
3 http://www.ja-serbia.org/sr/programi/programi-za-osnovne-skole/index.1.html 
http://www.ja-serbia.org/sr/programi/programi-za-srednje-skole/index.1.html 
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 razreda srednjih 
škola 

(prema mišljenju 
srednjoškolaca) 

2.2.1. Obuke iz veština 
komunikacije, 
timskog rada, 
planiranja, 
rešavanja problema, 
upravljanja te 
drugih veština 
važnih za obavljanje 
različitih poslova 

     KZM 
NVO 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije (trening 
centri) 

Broj obuka tokom 
godine 
Broj polaznika po 
polu na obukama 
Korisnost, prema 
mišljenju polaznika 
Broj obrađenih tema   

  

2.2.2. Obuke iz osnova 
biznisa i poslovnih 
kompetencija 

     KZM 
NVO 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije (trening 
centri) 

Broj obuka na 
godišnjem niovu 
Broj obuka po 
polazniku 
Broj polaznika 
Broj učesnika po 
polu 
Obrađene teme na 
obukama 

  

2.2. Razvoj znanja 
i veština za 
biznis kod 
mladih koji su 
završili školu 

2.2.3. Edukacija za 
upravljanje 
projektima (pisanje 
projekata, 
sprovođenje) 

     KZM 
NVO 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije (trening 
centri) 

Broj obuka na 
godišnjem niovu 
Broj obuka po 
polazniku 
Broj polaznika 
Broj učesnika po 
polu 
Obrađene teme na 
obukama 

  

2.3.1. Izrada internet 
stranice sa 
informacijama i 
edukativnim  
materijalima o 
biznisu za one koji 
tek započinju biznis 
kao i  za one koji 
već imaju biznis 

     KZM 
NVO 
Regionalna privredna komora 
Republička agencija za MSP, 
kancelarija u Knjaževcu 

Broj posetilaca na 
sajtu na mesečnom 
nivou 
Korisnost 
informacija prema 
mišljenju posetilaca 
sajta 
 

  2.3. Povećati 
pristup znanju 
i 
informacijama 
o biznisu 

2.3.2. Saradnja sa 
uspešnim 
privrednicima  koji 
bi prenosili svoje 
iskustvo 

      Broj promocija 
Broj biznisa koje 
vode mladi a koji su 
promovisani 
Broj promovisanih 
biznisa koje su 
započele devojka i 
mlade žene 
Efekti prmotivnih 
aktivnosti (javnost, 
mediji) 
Press clipping 
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2.4.1. Promovisati 
preduzetništvo kroz 
promociju dobrih 
primera biznisa koje 
su započeli mladi 

     KZM 
Republička agencija za MSP, 
kancelarija u Knjaževcu 
Udruženje preduzetnika 
Knjaževca 

Ukupan broj obuka 
na godišnjem nivou 
Broj polaznika 
Broj polaznika po 
polu 
Obrađene teme i 
korisnost prema 
mišljenju polaznika 

  2.4. Promocija 
preduzetništva 
mladih 

2.4.2. Povezivanje i 
promovisanje 
preduzetništva i 
firmi koje vode 
mladi u okviru 
prekogranične 
saradnje  sa 
Bugarskom i 
Makedonijom 

      Ukupan broj obuka i 
konsultacija na 
godišnjem nivou 
Broj polaznika 
Broj polaznika po 
polu 
Obrađene teme i 
korisnost prema 
mišljenju polaznika 
 

  

2.5.1. Edukacija za 
započinjanje biznisa  
(motivacija, razvoj 
poslovne ideje itd.) 

     KZM 
NVO 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije (trening 
centri)) 

Ukupan broj obuka 
Ukupan broj 
konsultacija 
Ukupan broj 
polaznika obuka i 
korisnika 
konsultacija 
Ukupan broj 
korisnika po polu 

  

2.5.2. Kontinuirana 
edukacija o svim 
aspektima važnim  
za upravljanje 
biznisom (finansije, 
marketing, ljudski 
resursi, prodaja, 
proizvodi/usluge, 
organizacija, 
menadžment) za 
početnike i one koji 
su  u biznisu do 3 
godine 

     KZM 
NVO 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije (trening 
centri) 

Ukupan broj 
treninga i vrsta 
Broj polaznika i 
korisnika 
konsultacija (po 
polu) 
 

  

2.5.3. Kontinuirana 
edukacija i podrška 
preduzećima koja su 
dobila start up 
sredstva za 
početnike (49 
preduzeća) 

      Ukupan broj obuka 
Ukupna broj 
savetovanja 
Broj korisnika obuka 
(po polu) 
Broj korisnika 
savetovanja (po 
polu) 

  

2.5. Podrška 
započinjanju 
novih biznisa 

2.5.4. Edukacija i 
informisanje o 
pravnim aspektima  

     KZM 
NVO 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije (trening 

Broj i vrsta tačnih 
informacija koje su 
dostupne mladima o 
programima podške 
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bavljenja biznisom 
(registracija, 
obaveze prema 
državi o odnosu na 
izabrani oblik 
organizovanja, itd..) 

centri) 
Republička agencija za MSP, 
kancelarija u Knjaževcu 
 

biznisu 
Korisnost  i 
razumljivost prilikom 
informisanja prema 
mišljenju korisnika 

2.5.5. Edukacija za razvoj 
konkurentnih 
proizvoda i usluga u 
različitim sektorima  

     KZM 
Republička agencija za MSP, 
kancelarija u Knjaževcu 
Stručnjaci iz različitih 
industrija (u saradnji sa 
razvojnim programima) 

Broj i vrsta obuka i 
konsultacija tokom 
godine 
Ukupan broj 
polaznika, i broj 
polaznika po 
treningu (po polu) 
Broj mladih vlasnika 
biznisa prema polu 
koji su ukljuleni u 
programe obuka i 
konsultacije 
Obrađene teme 
Korisnost programa 
prema mišljenju 
korisnika i korisnica 

  

2.5.6. Edukacija za razvoj 
preduzetničkih  
inicijativa na selu, 
modereno 
upravljanje 
poljoprivrednim 
gazdinstvima... 

     KZM 
NVO 
Republička agencija za MSP, 
kancelarija u Knjaževcu 
Stručnjaci iz agribiznisa i 
upravljanja poljoprivrednim 
ekonomijama 
Republička agencija za MSP, 
kancelarija u Knjaževcu 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije 

Ukupan broj obuka 
Ukupna broj 
savetovanja 
Broj korisnika obuka 
(po polu) 
Broj korisnika 
savetovanja (po 
polu) 
Broj i lista industrija 
na koje se odnosila 
obuka 

  

2.5.7. Informisanje  o 
postojećim 
programima 
podrške za 
započinjanje 
biznisa 

     KZM 
Institucije lokalne 
samouprave 
NVO 
NSZ 
Republička agencija za MSP 

Broj susreta i način 
saradnje 
Izveštaji sa 
sastanaka 
Akcije proistekle iz 
sastanaka institucija 
i biznisa 
Broj institucija 
uključen 
Broj biznisa uključen 

  

 

2.5.8. Analiza i 
unapređenje rada i 
postojećeg biznis 
inkubatora te 
njegov dalji razvoj 

     KZM 
Stručnjaci za biznis 
inkubatore 

Broj susreta 
Aktivnosti 
Broj uključenih 
biznisa 
Broj uključenih 
biznisa prema polu 
vlasnika 
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2.6.1. Programi 
kontinuirane 
edukacije za 
postojeće biznise 
koje vode mladi o 
svim aspektima 
važnim  za 
upravljanje biznisom 
(finansije, 
marketing, ljudski 
resursi, 
proizvodi/usluge, 
organizacija, 
menadžment)sa 
ciljem unapređenja 
poslovanja i razvoja 
u Knjaževcu 

     KZM 
NVO 
Formalne i neformalne 
obrazovne institucije (trening 
centri) 
 

Načini informisanja 
Vrsta informacija 
Broj firmi koje su se 
prijavile na različite 
programe ili se 
dodatno raspitivale 
oko konkursa 

  

2.6.2. Edukacija za razvoj i 
unapređenje 
proizvoda i usluga u 
cilju povećanja 
konkurentnosti u 
urbanim i ruralnim 
područjima 

     KZM 
NVO 
Neformalne obrazovne 
institucije (trening centri) i 
konsultanstke firme 
Stručnjaci iz različitih 
industrija  
Razvojne partnerske 
organizacije 

Broj edukacija 
Broj i vrsta 
promotivnih 
aktivnosti 

  

2.6.3. Uspostavljanje 
saradnje institucija 
sa predstavnicima 
malih biznisa u cilju  
praćenja potreba i 
unapređenje 
poslovne klime na 
lokalnom nivou 

     Odelenje za privredu  
Privatni sektor 
Udruženje preduzetnika 

Broj preduzeća koja 
su obuhvaćena 
analizom 
Izveštaj o tržištu 
dobavljača 
Načini distribucije 
izveštaja biznisima 

  

2.6. Podrška 
razvoju 
postojećih 
biznisa koje 
vode mladi  

2.6.4. Podsticanje vlasnika 
biznisa (mladih) na 
saradnju, 
umrežavanje i 
zajedničke aktivnosti 
(npr. Unija mladih 
preduzetnika i 
vlasnika MSP) 

     KZM 
Privatni sektor 

Broj identifkovanih 
dobavljača (ukupan, 
i prema polu 
vlasnika) 
Broj industrija 
obuhvaćenih 
mrežom  
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2.6.5. Osiguravanje 
pravovremenog i 
tačnog informisanja 
biznisa o različitim 
programima podrške 
koji su na 
raspolaganju 
(grantovi, 
subvencije, drugi 
programe podrške) 

     KZM 
Agencija za MSP 
Odelenje za privredu 

Ukupan broj 
programa i vreme 
utrošeno na 
pokretanje 
programa 
Ukupna sredstva 
opredeljena za start 
up program 
Iznos pojedinačnih 
sredstava  
Kriterijumi za 
korišćenje 

   

2.6.6. Kontinuirana 
promocija upotrebe i 
edukacija za 
korišćenje IT u 
svakodnevnom 
poslovanju 

     KZM 
NVO 
Obrazovne institucije 

Ukupna sredstva 
opredeljena za start 
up program 
Iznos pojedinačnih 
sredstava  
Kriterijumi za 
korišćenje 

  

2.7.1. Prikupljanje 
podataka od 
preduzeća i 
instuitucija o 
proizvodima i 
uslugama koje 
kupuju na tržištu sa 
ciljem identifikacije 
potencijalnih roba i 
usluga koje bi mogle 
da se ponude 
lokalno 

x     KZM 
Privatni sektor 

Naziv i broj 
programa kojim se 
promovišu 
netradicinalni sektori 
Vrsta konkretne 
podrške 
Lista sektora 

  2.7. Analiza tržišta 
dobavljača 
kao metod 
prikupljanja 
informacija o 
potrebnim 
uslugama i 
proizvodima 
na tržištu  

2.7.2. Identifikacija mreže 
dobavljača koju čine 
biznisi koje vode 
mladi, promocija i 
umrežavanje 

 x     Odluka o 
usmeravanju 
sredstava kojima se 
podstiču mladi na 
preduzetničke 
inicijativeu domenu 
ekologije 
Vrsta podrške 
Ukupna sredstva 
Pojedinačna 
sredstva po 
korisniku 
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2.8.1. Pokretanje 
programa dodele 
start -up 
bespovratnih 
sredstava za 
započinjanje biznisa 
za mlade na osnovu 
ideje i biznis plana, 
neovisno o statusu 
(ne)zaposlenosti  

      Broj ostvarenih 
kontakata sa 
firmama koje koje 
su aktivne po pitanju 
društvene 
odgovornosti 
Broj podržanih 
aktivnosti 
Opis inicijativa i 
podržanih akcija 
Vrsta podrške i iznos 

  

2.8.2. Bespovratna start 
up sredstva za 
mlade za 
započinjanje biznisa 
u ruralnim 
sredinama preko 
Fonda za Agrar  

         

2.8.3. Podrška pokretanju 
biznisa u  
netradicionalnim  
sektorima (npr. IT), 
i u sektorima gde 
postoji visoki stepen 
inovacije 

         

2.8. Finansijska 
podrška za 
započinjanje i 
razvoj biznisa 

 
Napomena: svaka 
finansijka podrška 
trebalo bi da bude 
uslovljena učešćem u 
edukativnim 
programima za 
započinjanje biznisa 

2.8.4. Podrška 
preduzetničkim  
inicijativama  u 
domenu ekologije i 
zaštite životne 
sredine te 
konkurentnim 
sektorima (npr. 
reciklaža, obnovljive 
energije, sportski, 
planinski i vinski 
turizam) 
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 2.8.5. Iniciranje pokretanja 
programa podrške 
omladinskom 
preduzetništvu i 
preduzetništvu 
mladih koji bi 
podržale veće 
kompanije koje 
posluju na teritoriji 
Knjaževca ali i izvan 
teritorije opštine,  a 
u okviru aktivnosti 
društveno 
odgovornog 
poslovanja 

        

 

 


