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НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

ПРАВНИ ОКВИР: 

 

Општина Врњачка бања ( у даљем тексту: Општина) је у складу са обавезама које проистичу из 

Закона о младима (2011) обавезна да финансира потребе и интересе младих на територији Општине, 

у складу са интересима и потребама Општине и са њеним економским могућностима (обавеза 

Општине из члана 26. Закона о младима: у даљем тексту: Закон). Закон под омладином односно 

младима подразумева лица од навршених 15 година до навршених 30 година живота (члан 3. 

Закона). Као Законом установљени субјекат формулисања, усвајања и спровођења омладинске 

политике на територији Републике Србије (у даљем тексту: РС) Општина је обавезна да сарађује са 

републичким органима, установама, удружењима која спроводе омладинске активности и другим 

субјектима. Закон под омладинским активностима подразумева различите активности у областима 

омладинског сектора које спроводе млади или субјекти омладинске политике које су усмерене ка 

унапређивању положаја младих и њиховом оснаживању за активно учешће у друштву на лину и 

друштвену добробит.  

 

Напред наведено финансирање потреба и интереса младих од стране Општине врши се у складу са 

интересима и потребама Општине и њеним економским могућностима. Закон у члану 26. прописује 

да се финансирање потреба и интереса младих, врши за активности и сврхе представљене у следећој 

табели:  

 

Табела 1: Законски оквир финансирања потреба и интереса младих на територији Општине  

Сврха Потребе и интереси младих на територији Општине 
1 Подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и 

подршку омладинским активностима, омладинском раду и неформалном образовању на 

територији Општине 

2 Подстицање удружења младих, удружења за младе и савеза да учествују у спровођењу 

омладинске политике укључујући изградњу капацитета удружења младих, на територији 

општине  

3 Оснивање и рад канцеларије за младе, клубова за младе, омладинских центара  

4 Активности установа преко којих се остварује јавни интерес у областима омладинског 

сектора, а која су основане од стране Општине 

5 Обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу локалног акционог плана 

за младе  

6 Стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, 

бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, спровођење 

волонтерских активности, организацију обука, семинара и манифестација од значаја за 

запошљавање и усавршавање младих, као и за потребе младих у области културе 

7 Подршка активностима и пројектима којима се подстиче одрживи развој и заштита 

животног окружења  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАТЕШКИ ОКВИР 
 

Кључни општински стратешки документ који успоставља кровне циљеве и правце развоја 

омладинске политике и подршке младима на територији Општине је Стратегија одрживог развоја 

општине Врњачка бања у периоду 2013-2023. године (у даљем тексту: Стратегија 2013-2023). Овим 

документом дефинисане су визија, мисија, стратешки приоритети и циљеви развоја Општине у 

десетогодишњем периоду, који истиче 2023. године. Стратегијом 2013-2023 дефинисано је шест 

стратешких приоритета у предметном периоду важења овог најзначајнијег општинског документа 

јавне политике:  

 

Табела: Стратешки приоритети општине у периоду 2013-2023 
Број 

стратешког 

приоритета 

 

Стратешки приоритет 

 

1 Унапређени услови за развој привреде  

2 Развој инфраструктуре  

3 Развијени и очувани људски ресурси 

4 Образовање, култура и спорт  

5 Унапређење рада локалних институција  

6 Заштита животне средине  

  

Омладинска политика односно како је Стратегијом 2013-2023 дефинисано ”Брига о деци, младима 

и породици” предмет је трећег стратешког приоритета: ”Развијени и очувани људски ресурси”. У 

директној вези са трећим стратешким приоритетом, су и циљеви који су дефинисани у оквиру 

четвртог стратешког приоритета : ”Образовање, култура и спорт”, који имају јаку везу са 

планираним побољшањем положаја младих на територији Општине. У наредне две табеле 

приказујемо дефинисане опште циљеве у оквиру два поменута стратешка приоритета из документа 

Стратегија 2013-2023:  

 

Табела: Општи циљеви у оквиру стратешког приоритета: ”Развијени и очувани људски ресурси” 

Редни број Општи циљ 
1 Брига о деци, младима и породици 

2 Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

3 Унапређење положаја старих лица  

4 Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица  

5 Заштита људских и мањинских права  

6 Подстицај запошљавања лица са фактором отежаног запошљавања  

7 Унапређење социјалне и дечије заштите  

8 Унапређење здравства  

9 Унапређење безбедности  

10 Унапређење социјалне помоћи  

 

Табела: Општи циљеви у оквиру стратешког приоритета: ”Образовање, култура и спорт” 

Редни број Општи циљ 
1 Унапређење предшколског образовања  

2 Унапређење основног образовања  

3 Унапређење средњег образовања  

4 Унапређење просторних капацитета образовних и културних институција  

5 Подизање нивоа ефективности и ефикасности основних и средњих школа  

6 Усклађивање образовања са потребама тржишта  

7 Подизање културног нивоа заједнице  

8 Унапређење услова за развијање спорта  



Брига о деци, младима и породици, као што је напред назначено је дефинисана као општи циљ 

Општине у оквиру стратешког приоритета: ”Развијени и очувани људски ресурси”. Као посебни 

циљеви у оквиру овог општег циља дефинисана су два посебна циља:  

 

Табела: Посебни циљеви у оквиру општег циља: ”Брига о деци, младима и породици” 

Број 

посебног 

циља 

Посебни циљ 

1 Остваривање омладинске политике на локалном нивоу  

2 Активно партнерство субјеката омладинске политике у спровођењу омладинских 

активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих  

 

Посебни циљеви дефинисани у оквиру Општег циља ”Брига о деци, младима и породици” су шире 

разрађени у Стратегији 2013-2023 у делу који утврђује програмске активности за сваки буџетски 

програм. У оквиру Програма бр. 14 – ”Развој спорта и омладине”, за оба посебна циља (Остваривање 

омладинске политике на локалном нивоу и  Активно партнерство субјеката омладинске политике у 

спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу 

младих,  дефинисане су активности и индикатори за мерење учинака.  

 

Табела: Активности – индикатори за посебни циљ: Остваривање омладинске политике на 

локалном нивоу 

Посебни циљ  Индикатори 
Остваривање омладинске политике на 

локалном нивоу  

Усвојен локални акциони план за младе  

Проценат буџетских средстава општине одвојених за 

имплементацију ЛАП-а за младе  

Број одобрених пројеката за младе у којима је општина 

носилац / партнер из екстерних извора финансирања 

 

Табела: Активности – индикатори за посебни циљ: Активно партнерство субјеката омладинске 

политике у спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика 

које се тичу младих 

Посебни циљ Индикатори  
Активно партнерство субјеката омладинске 

политике у спровођењу омладинских 

активности, као и у развоју и спровођењу 

локалних политика које се тичу младих 

Број подржаних пројеката: у области социјалне заштите 

младих, јавног здравља младих, образовања младих, 

области културе и сл. 

Број омладинских удружења у општини и број чланова у 

односу на укупан број младих у општини, као и 

организација младих  

Број институција и организација са којима је остварено 

партнерство путем споразума о сарадњи 

Основан волонтерски сервис и регистровани број 

волонтера  

 

Поред посебних циљева, активности и индикатора који су дефинисани за најужу област вођења 

бриге о младима на територији Општине (”Брига о деци, младима и породици”), Стратегијом 2013-

2023 предвиђен је низ посебних циљева од значаја за унапређење положаја младих, у оквиру 

стратешког циља: ”Образовање, култура и спорт”. Имајући у виду законом утврђене надлежности 

Општине у областима од значаја за положај младих односно локалне интервенције у области спорта, 

образовања и културе, чије спровођење значајно доприноси унапређењу положаја младих, у оквиру 

овог Извештаја битно је елаборирати и интервенције Општине у овим областима. У наредне три 

табеле приказујемо планиране циљеве у три области: спорт, образовање и култура, које су од значаја 

за унапређење положаја младих у Општини.  



Табела: Општи циљеви: Унапређење средњег образовања; Подизање нивоа ефективности основних 

и средњих школа и Усклађивање образовања са потребама тржишта  

Број посебног циља Посебни циљеви 
1 Обезбеђен потребан обухват средњошколским образовањем  

2 Унапређење доступности средњег образовања  

3 Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и 

грађанке општине  

4 Усклађивање образовања са потребама тржишта  

 

 

Табела: Општи циљеви: Унапређење просторних капацитета образованих и културних 

институција и Подизање културног нивоа заједнице  

Број посебног циља Посебни циљеви 
1 Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре  

2 Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе  

3 Унапређење ефикасности установа културе  

4 Повећање интересовања грађана за развој културе  

5 Подстицање развоја културе код младих  

6 Подизање културног нивоа заједнице  

 

 

Табела: Општи циљ: Унапређење услова за развијање спорта 

Број посебног циља Посебни циљеви 
1 Унапређење услова за развијање спорта  

 

Ради стицања потпуног увида у шире планове Општине у вези унапређења положаја младих 

представићемо и делове дефинисаних програма и програмских активности у Стратегији 2013-2023, 

који се односе на два битна сегмента за унапређење положаја младих на територији Општине. Реч 

је о представљању програма, активности и индикатора за два  посебна циља у оквиру стратешког 

циља: ”Образовање, култура и спорт”:  

 

 Подстицање развоја културе код младих 

 Унапређење услова за развијање спорта 

 

Табела: Активности – индикатори за посебни циљ: Подстицање развоја културе код младих 

Посебни циљ  Индикатори 
Подстицање развоја културе код младих Број деце који иде у уметничку школу у односу на 

укупан број деце  

Број реализованих програма за младе  

Број посета школа установама културе на годишњем 

нивоу 

 

Табела: Активности – индикатори за посебни циљ: Унапређење услова за развијање спорта  

Посебни циљ Индикатори 
Планско подстицање и креирање услова за 

бављење спортом за све грађане и 

грађанке општине  

Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу 

општине и усвојен од стране СО 

Проценат реализације мера и циљева постојећег програма 

развоја спорта  

Донет Правилник о финансирању спорта у општини 

Проценат буџета општине намењен за спорт  

Обезбеђивање услова за рад и унапређење 

капацитета спортских организација преко 

Број установа и организација у области спорта преко којих се 

остварује јавни интерес у области спорта  



којих се остварује јавни интерес у области 

спорта на територији општине  

Број посебних и годишњих програма спортских организација 

финансираних од стране општине  

Проценат буџета намењен финансирању спортских 

организација 

Обезбеђивање услова за рад и унапређење 

капацитета спортских установа преко 

којих се остварује јавни интерес у области 

спорта на територији општине 

Проценат буџета намењен финансирању спортских удружења  

Годишња потрошња топлотне енергије намењена за загревање 

просторија у MW по 1000м2 површине  

Годишња потрошња електричне енергије у KW по м2 

површине  

Годишња потрошња воде у m3 по запосленом 

Максимална могућа доступност 

спортских објеката предшколском, 

школском и рекреативном спорту и 

масовној физичкој култури 

Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, 

школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури 

Просечан број дана у години када су постојећи објекти 

доступни 

Просечан број сати по дану када су постојећи објекти 

доступни предшколском, школском и рекретивном спорту и 

масовној физичкој култури  

 

 

Добра сарадња са школским установама у 

циљу организованог бављења спортом 

омладине  

Укупан број предшколских установа које користе доступне 

термине постојећих спортских објеката за физичку активност 

деце  

Укупан број основних и средњих школа које користе доступне 

термине постојећих спортских објеката за физичку активност 

деце 

Број основних и средњих школа које немају салу за физичко 

васпитање  

Број школских спортских секција / број школа  

Проценат буџета издвојен за набавку спортских реквизита за 

школски спорт  

Број годишњих и посебних програма намењених развијању 

школског спорта  

Број младих талената којима су додељене стипендије из 

буџета општине  

Максимално могуће коришћење 

доступних термина за рекреативно 

бављење спортом на теренима која се 

издају  

Попуњеност расположивих капацитета 

Планска градња нових спортских објеката 

и редовно одржавање постојећих 

спортских објеката од интереса за 

општину  

Број нових спортских објеката који треба да буду изграђени по 

усвојеном програму развоја спорта 

Број постојећих функционалних спортских објеката  

Укупна површина спортских терена / укупан број становника 

у општини 

Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну 

површину спортских објеката  

Грађани имају адекватне услове у 

постојећим спортским објектима 

(укључујући и спортску опрему и 

реквизите) да се баве рекреативним 

спортом и физичком културом  

Број предлога грађана за куповину додатних реквизита и 

спортске опреме у постојећим спортским објектима  

Проценат буџета који се издваја за набавку спортских 

реквизита и опремање спортских терена / објеката  

 

 

 

 

 



ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

ПРАВНИ ОКВИР: 

 

Општина је, како је прописано у члану 26. Закона о младима, обавезна да у буџету обезбеђује 

средства за остваривање потреба и интереса младих са територије Општине. Такође, Законом је 

прописано и да надлежни орган Општине ближе уређује услове и начин доделе средстава из буџета 

Општине, односно одобрења пројеката за задовољавање потреба младих на територији Општине и 

начин јавног објављивања података о предложеним програмима и пројектима за финансирање, 

одобреним програмима и пројектима и реализацији одобрених програма и пројеката.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ У ПРАКСИ:  

 

Финансирање програма ”Спорт и омладина”  

 

Спровођење омладинске политике на територији Општине финансира се на основу годишњих 

Одлука о буџету Општине, које органу надлежном за разматрање и усвајање (Скупштини Општине) 

подноси Општинско веће. Средства за спровођење омладинске политике планирају се у оквиру 

програмског буџета општине, у програму ”Спорт и омладина”. У оквиру ове програмске области у 

периоду од 2017. до 2021. године обезбеђивана су буџетска и средства из других извора (сопствена 

средства, кредитна средства и др.) за финансирање следећих буџетских приоритета / програма / 

пројеката:  

 

1) Подршка локалним спортским организацијама и удружењима; 

2) Подршка предшколском и школском спорту;  

3) Функционисање локалних спортских установа;  

4) Спровођење омладинске политике;  

5) Изградња фискултурне сале.  

 

Имајући у виду на почетку овог Извештаја наведену дефиницију омладине односно популацију 

младих, пре свега старосну димензију (од 15 до навршених 30 година живота), јасно је да је највећи 

број напред наведених приоритета и програма који се финансирају из буџетских средстава и из 

других извора управо намењен популацији младих. Ако изузмемо предшколски и основно- школски 

спорт, као и активности спортских организација до узраста пионири, јасно је да се из буџета 

Општине издвајају и обезбеђују средства за побољшање положаја омладинске популације и за 

реализацију потреба и интереса младих на територији Општине. У наредној табели приказујемо 

учешће финансирања буџетског програма ”Спорт и омладина” у номиналном и процентуалном 

износу за период од 2017. до 2021. године, као и укупно планиране приходе и расходе буџета 

Општине, у складу са годишњим одлукама о буџету за наведене године.  

 

Табела: Укупан износ финансирања програма ”Спорт и омладина” и процентуална заступљеност 

програма у Програмском буџету Општине за период од 2017. до 2021. године 
Година Приходна страна 

буџета 

Расходна 

страна буџета 

Програм 

”Спорт и 

омладина” 

Буџетска 

средства за 

програм 

Сопствена 

средства за 

програм  

Проценат 

издвајања за 

програм у 

односу на 

укупан 

буџет 

(приходна 

страна) 

2021 1.426.810.000 1.348.000.000 101.495.000 76.108.000 25.387.000 7,10 



2020 1.433.687.000 1.546.687.000 104.875.000 76.799.000 27.876.000 7,31 

2019 1.317.583.000 1.326.536.000 119.488.000 74.332.000 19.727.000 9,06 

2018 1.151.316.000 1.189.680.000 89.574.000 45.729.000 16.650.000 7,78 

2017 1.128.915.000 1.068.745.000 140.354.000 126.468.000 13.686.000 12,43 

 

Као што се из табеле може видети укупна средства намењена за финансирање програма ”Спорт и 

омладина” у петогодишњем периоду (од 2017. до 2021. године) износила су 555.786.000 динара, а 

просечно издвајање за овај програм у посматраном периоду било је на нивоу од 8,73%. Уколико ове 

податке представимо у контексту да Општина финансира чак 18 програмских области, сасвим је 

оправдано закључити да су из буџета Општине у посматраном периоду издвојена респектабилна 

средства за реализацију програма, а посебно је овај закључак оправдан имајући у виду чињеницу да 

се значајан проценат средстава  укупног буџета Општине на годишњем нивоу, обезбеђује из 

трансферних средстава односно средстава које Општини обезбеђује виши, републички ниво власти.  

 

Уочљиво је такође и да су, ако изузмемо почетну годину у посматраном периоду (2017.год.) 

буџетска средства намењена реализацији програма, пројеката и активности у оквиру програмске 

области ”Спорт и омладина” значајно увећана и да примера ради у поређењу 2018. године и 

последње две године (2020. и 2021. године). Увећање је на нивоу од 70% у односу на почетну годину 

предметног периода, иако се због раста укупне приходне стране буџета Општине у посматраном 

периоду проценти учешћа ове програмске области у односу на буџет општине нису повећали, пре 

свега због значајног увећања прихода буџета ( у периоду од 2017. до 2021. године, приходна страна 

буџета увећана је за скоро 25%). 

 

Табела: Укупан износ финансирања области ”Спровођење омладинске политике” и процентуална 

заступљеност области у буџетском програму ”Спорт и омладина” (извор средстава: буџетска 

средства Општине)  
Година  Буџетска издвајања за програм 

”Спорт и омладина”  

Буџетска издвајања за област: 

”Спровођење омладинске 

политике” 

Проценат заступљеност 

области у оквиру 

програма ”Спорт и 

омладина” 

2021 76.108.000 2.580.000 3,39 

2020 76.799.000 3.570.000 4,65 

2019 74.332.000 2.850.000 3,83 

2018 45.724.000 3.000.000 6,56 

2017 126.468.000 2.700.000 2,13  

 

Буџетска издвајања за област ” Спровођење омладинске политике” у периоду од 2017. до 2021. 

године укупно су износила 14.700.000 динара, а просечно годишње издвајање за ову област у 

номиналном износу у посматраном периоду износило је 2.940.000 динара. Заступљеност ове 

области у оквиру програма ”Спорт и омладина”, у процентуалном износу кретало се од 2,13% до 

6,56% укупних расхода програма ”Спорт и омладина”.  Две почетне године из ове анализе 

представљају са становишта процентуалне заступљености две екстремне године: у 2017. години 

средства за област ”Спровођење омладинске политике” била су заступљена у програмској области 

”Спорт и омладина” са свега 2,13%, док су у наредној, 2018. години била заступљена у 

процентуалном износу у оквиру области са чак три пута већом процентуалном вредношћу (6,56%). 

Наведене процентуалне вредности заступљености области ”Спровођење омладинске политике” 

резултат су великих буџетских улагања у програмску област ”Спорт и омладина” у 2017. години 

(126.468.000 динара) и три пута мањих улагања у исту програмску област у наредној, 2018. години 

(45.724.000 динара), а да није било никаквог озбиљнијег и драстичнијег умањења или увећања 

средстава за реализацију области ”Спровођење омладинске политике” (увећање нешто више од 10% 

средстава за област у 2018. години у односу на почетну, 2017. годину).  



 

У посматраном периоду буџетска издвајања за област ”Спровођење омладинске политике” била су 

константна, без озбиљнијих промена номиналних износа и без драстичнијих промена када је у 

питању учешће области ”Спровођење омладинске политике” у оквиру програма ”Спорт и 

омладина”. Највећи номинални износ финансирања области обезбеђен је у 2020. години (3.570.000 

динара), што је у односу на почетну годину овог Извештаја увећање за више од 30%, чиме је 

недвосмислено приоритизовано реализовање активности у оквиру ове области од стране Општине. 

Неопходно је нагласити  да је износ обезбеђен у буџету Општине за реализацију области 

”Спровођење омладинске политике”  2.580.000 динара, а смањење издатака за ову област у односу 

на пројекцију буџета из 2020. годину у износу од 1.000.000 динара је резултат умањеног 

финансирања програма из буџета, пре свега због неизвесности у вези остваривања планираних 

прихода Општине, узрокованих  економским последицама епидемије Covid-19 и потребе да се из 

буџета финансирају области које су од значаја за подршку локалној привреди и грађанима.  

 
Финансирање потреба младих на територији Општине у периоду од 2015. до 2019. године  

 

Из буџета Општине у петогодишњем периоду (од 2015. до 2019. године) за финансирање потреба 

младих издвојено је укупно 105.781.000,00 динара. У посматраном периоду финансиране су следеће 

потребе младих у Општини:  

 

 Финансирање културно-уметничких друштава;  
 Обезбеђивање средстава за социјалну помоћ деци и омладини.  

 
У посматраном периоду нису обезбеђивана финансијска средства за финансирање активности 

младих (Центар за таленте), стипендирање и кредитирање младих, финансирање удружења грађана 

у активностима које се односе на младе.  

Највећа буџетска издвајања у периоду од 2015. до 2019. године су обезбеђивана за средства за 

социјалну помоћ деци и омладини.  

Укупна буџетска издвајања приказујемо у следећој табели. 

 

Табела: Буџетско финансирање потреба младих на територији Општине у периоду од 2015. до 

2019. године 
Сврха 

финансирања – 

врста трошка 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Финансирање 

активности младих 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стипендирање и 

кредитирање младих 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансирање 

културно-

уметничких 

друштава 

 

650.000,00 

 

790.000,00 

 

800.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

Финансирање 

удружења грађана у 

активностима које се 

односе на младе  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Социјална помоћ 

деци и омладини  

15.211.000,00 16.800.000,00 24.950.000,00 24.847.000,00 20.183.000,00 

Укупно: 16.211.000,00 17.590.000,00 24.950.000,00 25.847.000,00 21.183.000,00 

 

 



КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

 
ПРАВНИ ОКВИР:  

 

Јединице локалне самоуправе у РС, како је уређено у члану 17. Закона о младима могу основати 

Савет за младе јединице локалне самоуправе и Канцеларију за младе (члан 18. Закона). 

Савет за младе Општине може се основати ради усклађивања активности у вези са остваривањем 

омладинске политике на територији Општине, а оснива га надлежни орган Општине. Канцеларија 

за младе може се основати ради остваривања следећих циљева:  

 

1) Ради обезбеђивања услова за активно укључивање младих у живот и рад друштвене 

заједнице;  

2) Ради оснаживања младих и пружања подршке организовању различитих друштвених 

активности младих;  

3) Ради обезбеђивања услова за учење и креативно испољавање потреба младих.  

 

Законом је у члану 18. став 2. прописано да се Канцеларија за младе финансира из буџета јединице 

локалне самоуправе, као и из других извора, у складу са Законом. Такође, Законом је уређено да се 

активности образованих Канцеларија за младе реализују у складу са националном Стратегијом за 

младе и акционим плановима за младе који се доносе и усвајају за територију Општине.  

 

ОПШТИНСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ: 

 

Скупштина општине Врњачка бања ( у даљем тексту: СО) је 2014. године (21.03.2014.године)  

усвојила Одлуку о оснивању Канцеларије за младе општине Врњачка бања (у даљем тексту: Одлука 

о оснивању КЗМ). Такође, током 2019. године (25.12.2019. године) СО је усвојила и Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке о оснивању Канцеларије за младе општине Врњачка бања (у даљем 

тексту: Одлука о изменама и допунама Одлуке), којом је временски период за који је основана 

Канцеларија за младе (у даљем тексту: КЗМ) продужен за пет година, односно продужен за период 

реализације Локалног акционог плана за младе општине Врњачка бања 2020-2025  (у даљем тексту: 

ЛАП).  

 

Одлуком о оснивању КЗМ првобитно је било предвиђено (пре усвајања Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке) да је временски период за који се оснива КЗМ једна година. Одлуком је уређено 

да се у КЗМ обављају послови који се односе на подстицање младих да се организују, удружују и 

учествују у друштвеним токовима, послове заштите интереса младих и обезбеђивање помоћи у 

остварењу њихових интереса, сарадње са омладинским организацијама и удружењима и помоћи 

омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду, подстицање и остваривање сарадње 

која се односи на омладину и улогу младих на територији Општине.  

Као кључни циљеви и задаци КЗМ, Одлуком су предвиђени следећи:  

 

Табела: Преглед циљева и задатака КЗМ, утврђених Одлуком о оснивању КЗМ 

Циљ  Садржај циљева и задатака КЗМ 
1 Стварање услова у локалној заједници за квалитетнији живот младих и њихово активно 

учешће у савременим токовима развоја друштва 

2 Промоција и афирмација младих и активно укључивање младих у друштво 

3 Пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за 

њихово финансирање  

4 Промовисање спорта и здравих стилова живота 

5 Укључивање младих у културни и спортски живот општине  

6 Неформално образовање младих  



7 Информисање младих о питањима од значаја за младе  

8 Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена  

9 Едукација младих о проблемима и изазовима одрастања  

10 Промоција вредности толеранције, поштовања људских права и равноправности 

11 Подстицање, развијање, препознавање и вредновање изузетних постигнућа младих 

12 Подржавање активне сарадње општине, школа, невладиних организација и спортских 

клубова  

13 Промоција и вредновање волонтерског рада  

 

Одлуком о оснивању КЗМ уређена су и питања организационог оквира и одговорности лица које 

управља КЗМ. Одлуком о оснивању КЗМ (члан 4.) прописано је да КЗМ-ом руководи координатор. 

Прописано је да у КЗМ раде три лица: координатор, заменик координатора и сарадник. Сва три лица, 

у складу са Одлуком о оснивању КЗМ поставља председник Општине. Координатор КЗМ за свој 

рад директно одговара председнику општине и СО. Обавеза координатора КЗМ је да доставља 

тромесечне писане извештаје о спроведеним активностима у циљу реализације одлука које је донела 

СО.  

 

Финансијска средства за оснивање, почетак рада и досадашњи, седмогодишњи рад КЗМ 

обезбеђена су у буџету Општине, чиме је испуњена законска обавеза оснивања КЗМ и 

буџетског финансирања њеног рада.  

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД 2020-2025 
 

Општинска омладинска политика- општински стратешки оквир  

 

Председник општине је 23. октобра 2019. године донео Решење о формирању Радне групе за израду 

Локалног акционог плана за младе општине Врњачка бања 2020-2025. Радном групом је руководила 

координаторка КЗМ-а и чинило ју је укупно 20 чланова. У овој, припремној и планској, фази за 

започињање рада на изради ЛАП-а обезбеђено је присуство – чланство у Радној групи свих 

релевантних локалних органа, организација, установа и јавних предузећа, као и образованих 

организација младих. У чланству радне групе били су представници следећих локалних органа, 

организација, установа и јавних предузећа: КЗМ, СО, заменик председника општине, руководилац 

Одсека за буџет и финансије Општинске управе, Национална служба за запошљавање, Центар за 

социјални рад, Културни центар, Дом здравља, Црвени крст, Туристичка организација, Спортски 

центар, Гимназија, представници основних и средњих школа, Народна библиотека и Полицијска 

станица. У саставу Радне групе за израду ЛАП-а били су и председници ђачких парламената и 

председник Студентског парламента. 

СО Врњачка бања, усвојила је ЛАП за младе 2020-2025. године у децембру 2020. године.  

 

Садржај ЛАП-а 

 

ЛАП за младе 2020-2025 (у даљем тексту: ЛАП) садржи укупно 9 одељака и 2 анекса. 

У табели приказујемо структуру документа:  

 

Табела: Садржај ЛАП-а – одељци  
Број одељка 

документа 

Назив одељка документа Садржај одељка документа 

1 Увод 1.Уводна реч председника општине 

2. Канцеларија за младе 

3. Радна група за израду ЛАП-а 



4. Методологија рада 

2 Принципи и вредности  

3 Визија и мисија 1.Визија 

2.Мисија 

4 Контекст  1.Географски подаци 

2.Демографски подаци 

3.Анализа ресурса 

4.SWOT анализа 

5 Потребе младих  

6 Стратешки циљеви и 

приоритети 

1.Стратешки циљеви 

2.Локални приоритети 

3.Активности 

7 Активности локалне 

канцеларије за младе  

1.Стандарди рада локалне КЗМ 

2.Активности за постизање стандарда (примена 

стандарда) 

3.План за стицање компетенција локалног 

координатора 

8 Усклађеност са Националном 

стратегијом за младе 

 

9 Процес ревизије – праћење 

примене и резултата ЛАП-а 

 

 

 

Табела: Садржај ЛАП-а – анекси  
Број анекса Садржај анекса 

1 Планиране активности са буџетом за 2020. годину 

2 Планиране активности за период 2020-2025. година са пројектованим трошковима  

 

Визија и мисија 

 

Визија, усвојена у оквиру документа гласи:  

 

”Млади општине Врњачка Бања имају изграђено поверење у локалну заједницу која им пружа 

оптималне шансе за подизање квалитета живота и нуди бројне и ефикасне изазове за непрекидан 

развој, усавршавање и самопотврђивање” 

 

Општина се кроз утврђивање мисије обавезала, да у циљу унапређења положаја младих и 

обезбеђивања одрживог искорака у будућност на следеће:  

 Континуирано јачање локалне институционалних, организационих, људских  и 

финансијских ресурса;  
 Унапређивање инфраструктурних ресурса са циљем подстицања развоја;  
 Поштовање принципа транспарентности рада институција и процеса израде и 

имплементације развојних програма; 
 Објективно и благовремено информисање младих о развојним проблемима и програмима;  
 Заснивање програма подршке унапређењу положаја младих на њиховим аутентичним 

потребама и уз поштовање родне и социјалне равноправности;  
 Пружање перманентне организационе, стручне, финансијске и искуствене подршке која је 

неопходна у процесу имплементације ЛАП-а;  
 Обезбеђивање механизама за активно укључивање младих како у процес креирања 

развојних програма, тако и њихове имплементације, мониторинга и евалуације;  
 Перманентно подизање нивоа осетљивости заједнице на проблеме младих и подстицање 

учешћа пословног и невладиног сектора на њиховом ублажавању;  



 Грађење активних и одрживих облика међу-општинске и регионалне сарадње у области 

одрживог развоја заједнице.  
 

Стратешки правци локалне омладинске политике 

 

У ЛАП-у су дефинисана три стратешка правца омладинске политике. Концепт који је одабран 

показује да је фокус на интензивном унапређењу локалних капацитета за унапређење положаја 

младих и успостављање партнерских и сарадничких односа свих локалних актера у циљу развоја и 

унапређења општинске омладинске политике.  

 

Табела: Стратешки правци омладинске политике Општине  

Редни број Стратешки правац 

1 Унапређење локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих  

2 Развој услуга у локалној заједници намењених унапређењу положаја младих  

3 Развој локалне омладинске политике кроз умрежавање са другим актерима у 

омладинској политици  

 

Локални приоритети  

 

Локални приоритети дефинисани у оквиру сва три стратешка правца општинске омладинске 

политике. Највећи број локалних приоритета дефинисан је у оквиру другог стратешког правца: 

Развој услуга у локалној заједници намењених унапређењу  положаја младих, чиме је овај стратешки 

правац приоритизован у односу на друга два правца. Уочљиво је да Општина показује снажан 

интерес да кроз развој услуга намењених унапређењу положаја младих  покаже да је спремна да 

буде сервис овом сегменту локалне популације  и да обезбеди унапређење социјално-економских, 

здравствених и образовних сегмената локалног окружења у циљу остваривања главних циљева 

дефинисаних ЛАП-ом.  

У документу је за сваки локални приоритет превиђен одређен број оперативних циљева.  

У наредним табелама приказујемо предвиђене активности за период од 2020-2025. године по 

локалним приоритетима.  

 

Табела: Локални приоритети у оквиру стратешког правца: Унапређење локалних ресурса 

неопходних за унапређење положаја младих 

Редни број 

приоритета  
Локални приоритет 

1 Унапређење рада КЗМ и других актера институционалне локалне омладинске политике 

2 Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости програма унапређења положаја 

младих  

 

Табела: Локални приоритети у оквиру стратешког правца: Развој услуга у локалној заједници 

намењених унапређењу положаја младих 

Редни број 

приоритета 
Локални приоритет 

1 Благовремено и континуирано информисање младих  

2 Подстицај развоја волонтеризма 

3 Унапређење здравља младих  

4 Унапређење безбедности младих  

5 Смањење дискриминације младих угроженог здравља, ОСИ, сиромашних и по основу 

родне равноправности 

6 Подстицај запошљавања младих  

7 Подршка младим талентима 



8 Промоција одрживог развоја заједнице и заштите животне средине  

9 Слободно време младих  

10 Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно бављење младих спортом  

 

 

Табела: Локални приоритети у оквиру стратешког правца: Развој локалне омладинске политике 

кроз умрежавање са другим актерима у омладинској политици 

Редни број 

приоритета 
Локални приоритет 

1 Умрежавање са кровним организацијама у области омладинске политике  

2 Размена искустава са КЗМ у региону и ЕУ 

 

Табела: Активности у оквиру локалних приоритета  

Локални приоритети Активности 
Унапређење рада КЗМ и других 

актера институционалне 

локалне омладинске политике 

 Примена стандарда локалних КЗМ 

 Стицање компетенција локалних координатора 

 Унапређење рада Савета за младе 

 Подршка активностима ученичких удружења средњих школа  

Подстицај учешћа НВО и 

пословног сектора у 

одрживости програма 

унапређења положаја младих  

 Израда базе података о потенцијалним донаторима 

 Израда безе података о успешним привредним субјектима 

 Израда по једног пројекта по приоритету ЛАП-а за 

финансирање из екстерних извора 

 Организовање две инфо едукације младима да се укључе у рад 

омладинских НВО 

Благовремено и континуирано 

информисање младих  
 Унапређење рада Инфо-центра 

 Штампање информатора 

 Промоција на on-line мрежама 

 Израда споразума о интерној и екстерној сарадњи 

 Обележавање битних датума 

Подстицај развоја волонтеризма  Организовање три едукације годишње за промоцију 

волонтеризма у општини са 300 младих 

 Унапређење рада општинског Волонтерског центра 

 Организовање две акције помоћи младих волонтера младима из 

социјално угрожених категорија 

Унапређење здравља младих  Организовање две едукације годишње у циљу развоја 

превенције болести зависности 

 Организовање две едукације годишње у циљу развоја 

превенције репродуктивног здравља и полно преносивих 

болести 

 Организовање две едукације годишње у циљу развоја здравих 

стилова живота 

 Формирање Саветовалишта за младе  

Унапређење безбедности 

младих  
 Континуирана едукација младих у циљу превенције вршњачког 

насиља 

 Континуирана едукација младих у циљу превенције породичног 

насиља 

 Медијска кампања против свих облика насиља  

 Формирање услуге – СОС телефон за младе 

 Организовање едукација за младе у основим и средњим 

школама о безбедности у саобраћају  

 Организовање едукација за младе из области безбедности и 

насиља на интернету 



Смањење дискриминације 

младих угроженог здравља, 

ОСИ, сиромашних и по основу 

родне равноправности  

 Изградња шест прилазних рампи јавним установама 

 Изградња и одржавање семафора са звучном сигнализацијом 

 Успостављање рада мобилног тима за помоћ и подршку 

породицама у кризним ситуацијама 

 Организовање јавних радова за учешће сиромашније омладине 

Подстицај запошљавању 

младих  
 Организовање пет едукација годишње за стицање вештина 

неопходних за успешно запошљавање  

 Организовање две едукације годишње у циљу промоције 

омладинског предузетништва 

 Организовање три едукације годишње за стицање вештина 

неопходних за олакшано запошљавање (писање биографија, 

комуникација са послодавцем…) 

 Одрживост сервиса- Каријерни кутак 

 Успостављање сервиса – Радна пракса  

Подршка младим талентима   Организовање медијске промоције у циљу лобирања за 

финансијску подршку младим талентима 

Промоција одрживог развоја 

заједнице и заштите животне 

средине 

 Организовање недеље заштите животне средине  

 Организовање еко-центра за еколошку едукација становништва 

и волонтерске мреже за заштиту животне средине 

 Едукација ученика основних и средњих школа 

 Подршка школским еколошким секцијама 

 Програм предавања ученицима основних и средњих школа о 

значају и облицима очувања животне средине 

 Укључивање ученика средњих школа у активности заштите 

животне средине – еколошки редари, волонтери 

 Конкурс за најбољи писани и ликовни рад ученика основних и 

средњих школа на тему заштите животне средине  

 Избор најуређенијег школског дворишта 

 Недеља заштите животне средине  

Слободно време младих   Организовање активности различитог садржаја у циљу 

квалитетног провођења слободног времена младих 

 Организовање бесплатних активности на теме које су 

препознате као пожељне у оквиру испитивања потреба младих 

Обезбеђивање услова у 

локалној заједници за активно 

бављење младих спортом  

 Анализа потреба младих у области бављења спортом 

 Изградња недостајућих просторних ресурса за спортске 

активности 

 Учешће у организацији спортских турнира на нивоу општине  

Умрежавање са кровним 

организацијама у области 

омладинске политике  

 Израда плана заједничких активности са националном 

асоцијацијом КЗМ-а 

 Организовање два годишња састанка са представницима других 

кровних организација  

 Израда пет предлога пројеката за заједничку реализацију  

Размена искустава са КЗМ у 

региону и ЕУ 
 Организовање студијских посета КЗМ-а партнерима у региону 

(једна посета) 

 Израда једног заједничког преко-граничног пројекта годишње 

на тему младих  

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ЗА 

ПЕРИОД ОД 2020-2025. ГОДИНЕ  

 

ЛАП-ом је предвиђено да се за реализацију активности предвиђених овим документом за период од 

2020. до 2025. године обезбеди укупно 11.225.000 динара.  

 

Табела: Планирани буџетски издаци за финансирање локалних приоритета, утврђених ЛАП-ом, за 

период 2020-2025.година 

Редни број 

приоритета  

Локални приоритети Планирана средства 

за реализацију 

приоритета 
1 Унапређење рада КЗМ и других актера институционалне 

локалне омладинске политике 

300.000,00 

2 Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости 

програма унапређења положаја младих 

50.000,00 

3 Благовремено и континуирано информисање младих 100.000,00 

4 Подстицај развоја волонтеризма 200.000,00 

5 Унапређење здравља младих 60.000,00 

6 Унапређење безбедности младих 60.000,00 

7 Смањење дискриминације младих угроженог здравља, ОСИ, 

сиромашних и по основу родне равноправности 

100.000,00 

8 Подстицај запошљавања младих 250.000,00 

9 Подршка младим талентима 50.000,00 

10 Промоција одрживог развоја заједнице и заштите животне 

средине 

200.000,00 

11 Слободно време младих 1.000.000,00 

12 Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно 

бављење младих спортом 

300.000,00 

13 Умрежавање са кровним организацијама у области 

омладинске политике 

50.000,00 

14 Размена искустава са КЗМ у региону и ЕУ 50.000,00 

15 Успостављање одрживих и транспарентних механизама 

локалне самоуправе за наручивање, праћење и процену услуга 

намењених младима  

300.000,00 

 Укупно: 11.225.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АНЕКС  

 

 

7.1. Активности општинских организација и других субјеката на територији општине 

у области омладинске политике у 2017.г. 

 

Табела: Активности Канцеларије за младе општине  

Општинска 

организација  

Партнерска 

организација  

Активност  Резултат - исход Период 

реализације  
КЗМ  Шах клуб ”Гоч”  Школа шаха за 

младе  

Обука младих – 

редован рад школе 

шаха  

01.01 – 31.12  

КЗМ Министарство спорта 

и омладине  

Пројекат "Програм 

стручног 

оспособљавања 

младих" 

7  обука за олакшано 

запошљавање младих, 

(70 младих са 

територије општине)  

 

01.05 – 31.12 

 

 

КЗМ 

 

 

/ 

Подстицај 

запошљавања 

младих  

Едукација за стицање 

вештина неопходних за 

олакшано 

запошљавање. (курс 

енглеског за 20 младих 

са територије општине)  

 

 

01.02 – 01.07 

 

 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

 

 

/ 

Промоција 

одрживог развоја. 

Активност 

Међународни 

фестивал фолклора 

"Џивџан Фест" 

Међународни фестивал 

фолклора "Џивџан 

Фест", укључено је 

више од 30 културно 

уметничких друштава, 

више од 1000 учесника. 

 

 

01.01 – 01.06 

 

 

КЗМ  

 

 

Драмски студио 

”Принц” 

Слободно време 

младих:  Драмски 

студио "Мали 

принц" - школа 

глуме 

Школа глуме 

обезбеђује драмску и 

социјалну едукацију 

младих из области 

глуме и примењеног 

позоришта (више од 50 

активних чланова) 

 

 

 

01.03 - 31.12  

 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

Слободно време 

младих Школа 

фолклора 

Школа има за циљ да 

промовише 

мултикултуралност , 

очување и неговање 

традиционалних 

вредности и народних 

обичаја и да афирмише 

сарадњу и заједништво 

младих генерација. 

(више од 50 активних 

чланова) 

 

 

 

01.01 – 31.01  

 

КЗМ 

 

 

 

/ 

Промоција рада 

Канцеларије за 

младе међу 

младима на локалу. 

У оквиру ове 

активности укључени 

су млади са територије 

општине кроз 

промоцију Канцеларије 

у свим основним, 

средњим школама и 

 

01.01 – 15.01 



факултетима. (више од 

2000 младих) 

КЗМ 

 

SciEd Technologies 

d.o.o., 

Подстицај 

запошљавања 

младих : Тренинг за 

младе незапослене. 

Обуке за стицање 

вештине 

комуникације и 

изазов послодавца 

Тренинг за младе од 15 

до 30 година. 

Укључено је 30 младих 

незапослених са 

територије општине 

 

 

19.6 – 30.6 

КЗМ 

 

Национална служба 

за запошљавање  

Подстицај 

запошљавања 

младих : Обука за 

писање бизнис 

плана 

Обука за незапослене  

младе са територије 

општине,  укључено је 

30 младих 

 

 

20.2 – 20.2 

 

 

7.2  Активности општинских организација  и других субјеката на територији општине 

у области омладинске политике у 2018.г. 

 

Табела: Активности Канцеларије за младе општине  
Општинска 

организација  

Партнерска 

организација  

Активност  Резултат - исход Период 

реализације  

 

 

 

КЗМ  

 

 

 

ОШ ”Попински 

борци” 

Благовремено и 

континуирано 

информисање 

младих. Активност 

"Дан отворених 

врата" 

Спроведена је 

промоција рада 

Канцеларије за младе у 

школи "Попински 

Борци". Учесници 

укључени у ову 

активност су ученици 

школе, а њихов број је 

више од 450 ђака. 

 

 

 

19.11 – 19.11 

 

 

 

КЗМ 

 

 

Отворени сликарски 

студио  

Слободно време 

младих:            

Активност - Школа 

цртања "Отворени 

студио" 

Школа цртања обухвата 

креативне радионице за 

децу и младе у циљу 

развијања уметничке 

стране, технике, 

подучавања уметности 

кроз историју, као и 

развој цртачке, ликовне 

и естетске способности 

у складу са узрастом. 

Број активних учесника 

је 40. 

 

 

01.03 - 31.12 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

Шах клуб ”Гоч”  

 

 

Слободно време 

младих:                  

Активност - Школа 

шаха 

Школа шаха се одвијала 

два пута недељно и 

укључивала  више од 50 

чланова  

 

 

01.01 – 01.07  

 

 

 

КЗМ 

 

 

Национална служба 

за запошљавање  

 

 

Подстицај 

запошљавања 

младих : Активност 

Обука младих на тему 

успешно 

предузетништво је 

имала за циљ едукацију 

младих за самостално 

 

 

20.03 – 20.03 



- Обука "Пут до 

успешног 

предузетништва" 

обављање посла и 

покретање сопственог 

бизниса. Број младих 

укључених  у ову 

активности је 50. 

 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

 

Народна банка 

Србије  

 

 

 

Благовремено и 

континуирано 

информисање 

младих: Активност - 

Трибина младих 

Едукација младих – 

трибине на тему 

упознавање младих са 

финансијским 

производима и 

услугама које нуди 

банкарски сектор, као 

што су студенски 

кредити и стипендије. 

Едукације су одржане 

од стране Народне 

банке Србије.  

Учесници на овој 

трибини су студенти, а 

њихов број је 100 

 

 

 

 

 

 

01.06 – 01.06 

 

 

КЗМ 

 

 

/ 

 

Подстицај 

запошљавања 

младих.          

Активност - Школа 

страних језика. 

дукација за стицање 

вештина неопходних за 

олакшано 

запошљавање. 

 

 

01.01 – 01.12 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

 

/ 

 

Промоција 

одрживог развоја:            

Активност -

Међународни 

фестивал фолклора 

"Џивџан фест" 

Међународни фестивал 

фолклора "Џивџан 

Фест", који окупља 

фолклорне ансамбле 

како из земље тако и 

иностранства. 

Укључено је више од 30 

културно- уметничких 

друштава, односно 

више од 1000 учесника. 

 

 

01.01 – 01.06 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

/ 

 

Слободно време 

младих:         

Активност - 

Драмски студио 

"Мали принц" - 

школа глуме 

Школа глуме 

обезбеђује драмску и 

социјалну едукацију 

младих из области 

глуме и примењеног 

позоришта. Школа 

окупља више од 50 

активних чланова. 

 

 

01.01 – 31.12 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

/ 

 

 

 

Слободно време 

младих:  Активност 

- Школа фолклора 

Школа промовише 

мултикултуралност , 

очување и неговање 

традиционалних 

вредности и народних 

обичаја и афирмише 

сарадњу и заједништво 

младих генерација. 

Школа окупља више од 

50 активних чланова. 

 

 

 

01.01 – 31.12 

 

 

 

КЗМ 

 

 

/ 

Унапређење рада 

Канцеларије за 

младе и других 

У оквиру ове 

активности укључени 

су млади са територије 

 

 

01.01 – 15.01  



 актера 

институционалне 

локалне омладинске 

политике 

општине кроз 

промоцију Канцеларије 

у свим основним, 

средњим школама и 

факултетима. Њихов 

број је више од 2000 

младих. 

КЗМ Општина Врњачка 

бања 

 

Општина Рашка  

 

Град Краљево  

Унапређење 

здравља младих:            

Активност - 

предавања на тему 

репродуктивно 

здравље, 

наркоманија и 

алкохолизам 

Циљ тренинга – обуке је 

унапређење 

репродуктивног 

здравља младих кроз 

едукацију и 

побољшање 

информисаности 

младих о 

репродуктивном 

здрављу и правима, као 

и штетности 

конзумирања 

алкохолних и нарко 

супстанци 

 

 

 

13.10 – 13.10  

 

 

7.3  Активности општинских организација и других субјеката на територији општине 

у области омладинске политике у 2019.г. 

 

Табела: Активности Канцеларије за младе општине  

Општинска 

организација  

Партнерска 

организација  

Активност  Резултат - исход Период 

реализације  
 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

 

Удружење 

професора шпанског 

језика и Филолошки 

факултет у Београду 

 

 

 

Подстицај 

запошљавања 

младих:           

Активност - Курс 

шпанског језика за 

децу 

Курс шпанског језика за 

децу раног узраста 

промовише шпански 

језик и хиспанску 

култура међу ђацима 

основних школа. 

Пројекат је реализовало 

Удружење професора 

шпанског језика Србије 

и Филолошки факултет 

у Београду уз подршку 

ОШ "Попински Борци" 

и Канцеларије за младе. 

 

 

 

 

01.01 – 30.06 

 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

 

/ 

 

Унапређење рада 

Канцеларије за 

младе и других 

актера 

институционалне 

локалне омладинске 

политике.        

Активност - 

рекламни спот КЗМ 

Ефикасан и 

компетентан рад 

локалне Канцеларије за 

младе. Увећан број 

младих који су 

информисани о раду и 

услугама Канцеларије 

за младе. 

 

 

 

 

30.01 – 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободно време 

младих :         

Активност - Школа 

фолклора 

Школа промовише 

мултикултуралност , 

очување и неговање 

традиционалних 

 

 

 

01.01 – 31.12  



КЗМ / 

 

вредности и народних 

обичаја и афирмише 

сарадњу и заједништво 

младих генерација. 

Школа окупља више од 

50 активних чланова. 

 

 

КЗМ 

 

 

Драмски студио 

"Мали принц 

Слободно време 

младих:          

Активност - 

Драмски студио 

"Мали принц" - 

школа глуме 

Школа глуме 

обезбеђује драмску и 

социјалну едукацију 

младих из области 

глуме и примењеног 

позоришта. Школа 

окупља више од 50 

активних чланова. 

 

 

01.01 – 31.12 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

Школа цртања 

"Отворени студио" 

 

 

 

Слободно време 

младих:           

Активност - Школа 

цртања "Отворени 

студио" 

Школа цртања обухвата 

креативне радионице за 

децу и младе у циљу 

развијања уметничке 

стране, технике, 

подучавања уметности 

кроз историју, као и 

развој цртачке, ликовне 

и естетске способности 

у складу са узрастом. 

Радионице су се 

одвијале два пута 

недељно. Број активних 

учесника је  био 40. 

 

 

 

 

 

 

01.01 – 31.12 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

/ 

 

 

 

Међународни 

фестивал фолклора 

"Џивџан Фест". 

Међународни фестивал 

фолклора "Џивџан 

Фест", окупља 

фолклорне ансамбле 

како из земље тако и 

иностранства. 

Укључено је више од 30 

културно - уметничких 

друштава, односно 

више од 1000 учесника. 

 

 

 

01.01 – 01.07 

 

 

КЗМ 

 

 

Драмски студио 

"Мали принц" 

 

 

Драмски студио 

"Мали принц" - 

школа глуме 

Школа глуме 

обезбеђује драмску и 

социјалну едукацију 

младих из области 

глуме и примењеног 

позоришта. Школа 

окупља више од 50 

активних чланова. 

 

 

 

 

01.03 – 31.12  

 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Школа фолклора 

Школа има за циљ да 

промовише 

мултикултуралност , 

очување и неговање 

традиционалних 

вредности и народних 

обичаја и да афирмише 

сарадњу и заједништво 

младих генерација. 

 

 

 

 

01.01 – 31.12 



Школа окупља више од 

50 активних чланова. 

 

 

КЗМ 

 

 

/ 

 

Промоција рада 

Канцеларије за 

младе међу младима 

на локалу 

У оквиру ове 

активности укључени 

су млади са територије 

општине кроз 

промоцију Канцеларије 

у свим основним, 

средњим школама и 

факултетима. Њихов 

број је више од 2000 

младих. 

 

 

01.01 – 15.01 

 

 

 

КЗМ 

 

 

 

МПНТР – 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

 

 

 

Караван "Дух 

младости" - 

промоција дуалног 

образовања и 

предузетништва 

Караван је од општег 

јавног интереса и има за 

циљ да се деца 

школског узраста у 

сарадњи и са локалним 

привредним сектором 

упознају шта дуално 

образовање представља 

и које су могућности 

овакве врсте 

образовања.  

 

 

 

 

01.10 – 01.10 

 

КЗМ 

 

SciEd Technologies 

d.o.o., 

Тренинг за младе 

незапослене: обуке 

за стицање вештине 

комуникације и 

изазов послодавца 

Тренинг за младе од 15 

до 30 година. Укључено 

је 30 младих 

незапослених са 

територије општине 

 

 

19.06 – 30.06 

КЗМ Национална служба 

за запошљавање  

Обука за писање 

бизнис плана 

Обука за  младе 

незапослене, укључено 

је 30 младих 

 

20.02 – 20.02 

 

 

 

 


