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УВОД 

 

 

Одељак 1      

1.1 Уводна реч председника општине 

 

Стратегија  одрживог развоја  општине  

Пландиште за период 2014 – 2020. израђена је и 

донета у оквиру које је планирана и израда 

Локалног акционог плана за младе. 

 

Сви друштвени актери, институције и 

организације чија делатност директно или 

посредно утиче на живот младих удружиле су се 

како  би  одговорно  приступиле  тако  важном  

задатку  који  се нашао пред нама, а то је 

креирање локалног плана акције за бригу о 

младима. 

 

 Национална стратегија за младе дефинисала је смернице, принципе и вредности које 

смо без двоумљења следили радећи на овом Акционом плану. Млади  су  кључна  снага  сваке 

заједнице, а њихов одлазак из малих и слабо развијених средина у веће градове представља 

проблем који  доводи до тога да се кључна полуга која треба да омогући оживљавање и 

просперитет локалне заједнице, која има ресурсе и потенцијале, али у општој друштвеној 

кризи, као да је на њих заборавила, а чине је продуктивно најснажнији и најперспективнији, 

међу којима су млади, непрестано слаби, уместо да јача. Вишедеценијска небрига о младима, 

који су се, услед недостатка правих садржаја, осетили као мање вредни и део популације на 

коју се озбиљно не рачуна, довела је до тога да често буду гурнути на странпутицу са које 

понекад, на жалост, нема повратка. 

 

Брига о младима требало би да постане стратешко опредељење сваке локалне заједнице. 

Механизми и смернице постоје, потребно је консолидовати постојеће снаге, сагледати ресурсе 

и ставити их у службу унапређења положаја младих, активно их укључујући у креирање 

стратегије сопствене будућности. Општина Пландиште овим акционим  планом  обавезује  се  

да  предложи  мере  и  акције  које  ће  бригу  о  младима учинити одрживом и с годинама све 

бољом. Локална самоуправа ће преко Канцеларије за младе и Савета за младе координирати 

процес спровођења Акционог плана и подржати све учеснике у овом процесу, на локалном и 

регионалном нивоу, да се неометано посвете побољшању услова живота и рада младих људи. 
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1.2 Канцеларија за младе 

 

  

 

У складу са препорукама Министарства за спорт и омладину и препорукама из 

Националне стратегије за младе општина Пландиште је формирала Канцеларију за младе у 

оквиру Општинске управе Пландиште у новембру 2008. и систематизовала радно место 

координатор канцеларије за младе. 

Основни мотив да се у Пландишту образује КЗМ јесте потреба да се унапреди и 

побољша живот младих без обзира на пол, расу, националну припадност, верско убеђење, 

чланство у политичким организацијама и друга стварна, односно претпостављена лична 

својства, као и да се заустави демографско пражњење, пре свега младих. 

 У периоду од 2008. године до средине 2014. године реализовано је укупно 4 пројекта у 

партенрству са Министартсвом омладине и спорта и опшптине Пландиште укупне вредности 

око 2,7 милона динара. 

Као пратнери у другим организацијама младих  КЗМ реализовано је 5 пројеката. 

 У сарадњи са Црвеним крстом Пландиште и Клубом младих формиран је Европски 

центар пријатељства деце и омладине у Хајдучици где се сваке године одржавају едукације, 

тематски кампови и слично. 

 Приоритетан задатак локалне КЗМ јесте да буде место које ће бити доступно свима, која 

ће као локални сервис младих бити оперативно тело у оквиру локалне управ. Све активности 

обавља кроз успостављање сарадње са свим важним партнерима, праћење  делатности који су у 

вези са младима, обезбеђује да се млади „питају” у доношењеу одлука, помаже развој 

омладинских НВО и удружења, односно обезбеђује материјална и остала средства за 

реализацију активности КЗМ је организација која учи, која се развија у зависности од 

разчличитих потреба  и у складу са окружењм. 

Млади у КЗМ добијају разумевање и подршку, активно учешће у животу општине, 

приступ информацијама, признавање и уважавање  њихових права, интереса и потреба. 
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1.3 Комисија за израду ЛАП-а за младе 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, (“Сл. Гласник РС”, 

број 129/07), члана 61. и члана 120. Статута општине Пландиште (“Сл. лист општине 

Пландиште” број 16/2008 и број 7/2012), председник  општине Пландиште  дана  02.06.2014 

године донео је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Комисије за израду Локалног акционог плана за младе за период 2015-2020 

године и отпочињању израде Локалног акционог плана за младе 

 

1. Образује се Комисија за израду Локалног акционог плана за младе за период 2015-2020. у 

саставу: 

1. Јелена Кљајић - област омладина 

2. Радован Селаковић - област спорт 

3. Марија Кнежевић - област образовање  

4. Мирослав Петровић - област култура и слободно време 

5. Душан Агбаба - област екологија 

6. Мирјана Манојловић - област здравство и социјална заштита 

7. Гордана Цветићанин - област безбедност  

8. Раде Сурла - област запошљавање 

9. Александар Павловски - област туризам 

10. Душан Ћук - Савет за младе 

11. Слободан Бабић - за област информисње 

12. Данијел Хуђец - за област цивилно друштво 

 

2. Задатак Комисије је да прикупи податке о потребама младих у општини Пландиште, изради 

нацрт Локалног Акционог плана, спроведе јавну расправу и исти достави Савету за младе ради 

утврђивања предлога и Општинском већу општине Пландиште на разматрање и усвајање. 

Локални акциони план за младе 2015-2020, обухвата носиоце, активности и рокове за 

реализацију у следећим областима значајним за младе (од 15-30 година старости): 

 - спорт и омладина  

 - образовање и информисање 

 - култура и слободно време 

 - екологија 

 - здравство и социјална заштита 

 - безбедност 

 - запошљавање 

 - туризам 

 - цивилно друштво 

Основ израде Локалног акционог плана јесте Национална стратегија за младе и приказ стања на 

основу расположивих истраживања и релевантних података за општину Пландиште. 

 

                                                    

    Председник општине 

Милан Селаковић, дипл. инг информатике, с.р. 

 

 

 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

6 

 

 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

7 

1.4 Методологија рада 

 

Општина Пландиште је свој Локални акциони план (ЛАП) за младе реализовала у оквиру 

пројекта „Локални акциони план за младе општине Пландиште 2015-2020 (ГИЗ/МОС 

методолгија израде ЛАП-а )“ који су партнерски реализовали Министарство омладине и спорта 

(МОС), Општина Пландиште и Удружење PANACEA SOLUTION Нови Београд
.
 

 Процесом израде ЛАП-а координисала је Комисија за израду ЛАП-а, а у складу са ГИЗ  

методологијом
1
 која је обухватала следеће сегменте: 

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а 

2. Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а 

3. Стратешко и акционо планирање (кроз 3 обуке) 

4. Процес јавне расправе 

5. Усвајање стратешког документа од стране Општинског већа општине Пландиште. 

Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а – Први корак у процесу 

израде ЛАП-а је било формирање Комисије за израду ЛАП-а и дефинисање динамике будућих 

активности како би финални стратешки документ био усвојен на Општинском већу општине 

Пландиште у 2014. години. У припремној фази договорено је да ЛАП за младе буде стратешки 

документ који планира активности за период од 5 година (2015-2020) уз детаљан план (акциони 

план) за 2015 годину. Такође је договорено да ће у свакој наредној години, коју обухвата ЛАП 

бити спроведен процес ревизије како би се утврдили резултати имплементације односно 

компетентно дефинисао план за наредну годину. 

Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а, један је од кључних корака у 

процесу израде ЛАП-а. Подаци који су прикупљани подељени су у 4 категорије – 1. демографски 

и географски подаци, 2. подаци о активностима за младе локалне самоуправе, 3. подаци о 

потребама младих и 4. подаци о активностима и ресурсима локалних институција и организација 

које се у неком делокругу свога рада баве младима. Наведени подаци су прикупљани кроз 

упитнике који су саставни део методологије, а процесом дистрибуције и прикупљања упитника 

координисала је Комисија за израду ЛАП-а за младе. 

Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података кроз реализацију 3 

обуке од стране Удружење PANACEA SOLUTION Нови Београд  из области стратешког и 

акционог планирања, издефинисани су стратешки правци развоја општине у области омладинске 

политике у наредних 5 година као општински приоритет за наредну годину. У дефинисању и 

креирању конкретних активности, поред наведених података, кључну улогу је имала и анализа 

локалних ресурса, односно реалне могућности локалне заједнице. Обукама су присуствовали 

чланови Комисије за израду ЛАП-а за младе. Комисије је израдила  финалну верзију ЛАП-а са 

буџетом. Након тога је спроведена јавна распарава и то постављањем на сајт општине и у Клубу 

младих. 

Процес локалног акционог плана за младе -  финални корак у процесу израде ЛАП-а за 

младе је усвајање документа са одговарајућим буџетом од стране Општинског већа општине 

Пландиште у 2014. години. 

                                                 
1
 ГИЗ методологија израде ЛАПа искреирана је 2009 године и препоручена од стране Министарства 

омалдине и спорта као модел добре праксе за планирање у области омладинске политике на локалном 

нивоу. Обухвата – приручник за израду ЛАПа, Матрицу за израду ЛАПа и сет обука из стратешког и 

акционог планирања. Према наведеној методологији искреирани су локални планови у 109 општина 

Србије. 
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Одељак 2       ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 

 Комисија за израду ЛАП-а за младе општине Пландиште у току свог рада и у току 

креирања мера за побољшање статуса младих, користиће принципе на којима је заснована 

Национална стратегија за младе, јер они произилазе 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 акционог плана за младе  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 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. 

 

 • 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.  
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 • 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, као 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. 
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Одељак 3       ВИЗИЈА И МИСИЈА 

 

 

 

3.1  Визија 

 

Општина Пландиште је средина у којој млади добро живе од свог рада и у којој остају, 

јер немају потребу да напуштају локалну заједницу у којој  су се родили и одрасли, прихваћени 

и уважени као равноправни доносиоци одлука и који имају једнако право да се школују, 

образују, усавршавају и да активно учествују у креирању друштвеног живота како би од 

Пландишта створили угодно и пожељно место за живот. 

 

 

3.2 Мисија 

 

Визија општине Пландиште биће остварена партнерским радом свих институција и 

организација којима је бављење младима посао, али и опредељење. Учешће младих у доношењу 

одлука и креирању акција и мера биће високо вредновано и подстицано. Локална самоуправа ће 

савесно и одоговорно координирати јавни, приватни и цивилни сектор на овом задатку чији ће 

носилац реализације свих активности бити Канцеларија за младе. 
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Одељак 4       КОНТЕКСТ 

 

4.1  Географски подаци   

 

Територија општине Пландиште се налази у југоисточном делу АП Војводине, тачније у 

источном делу Баната. Простире се између 

границе са суседном Румунијом на истоку, 

општине Сечањ на северу, општине Алибунар на 

западу и општине Вршац  на југу.  

Подручје Општине у односу на важније 

комуникације има релативно повољан положај. 

Кроз Општину пролази железничка пруга на 

линији Зрењанин-Пландиште-Вршац-Бела Црква 

и државни пут првог реда, на релацији Зрењанин-

Сечањ-Пландиште-Вршац.  

И поред могућности за одвијање сва три 

вида саобраћаја (друмски, железнички и водни) 

основни инфраструктурни проблем је 

неискоришћеност геостратегијског положаја 

општине Пландиште, односно инфраструктурна изолованост и неповезаност општине и 

Републике са суседном државом. 

  Удаљеност општине Пландиште од неких значајнијих центара је следећа: 

 Нови Сад:   122 km 

 Београд:        85 km 

 Вршац:        21 km 

 Темишвар (Румунија):     95 km 

 

Табела 1: Општи подаци о Општини у поређењу са вишим територијалним јединицама 

Територијална 

јединица 

Површина 

(km
2
) 

Пољопривредна 

површина 

(%) 

Број 

насеља 

Катастарских 

општина 

Регистрованих 

месних 

заједница 

Становништво 

(на дан 

30.06.2012.) 

укупно 
на 1 

km
2
 

 Општина 

Пландиште 
383 89,9 14 13 13 11.165 29 

 Удео у односу 

на Округ 
9,02% 89,5 14,89% 13,13% 12,62% 3,83% 63 

 Удео у односу 

на АПВ 
1,77% 82,4 2,30% 2,91% 2,38% 0,58% 89 

 Удео у односу 

на РС 
0,43% 65,6 0,23% 0,22% 0,29% 0,16% 81 

Извор: РЗС, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

12 

4.2  Демографски подаци 

 

 

          Табела 1. – Број становника 

Година 

пописа 

Институционалне јединице 

Република 

Србија 
АП Војводина 

Јужно - 

банатски округ 

Општина 

Пландиште 

1991. 7.576.837 1.970.195 328.428 14.581 

2002. 7.498.001 2.031.992 313.937 13.377 

2011. 7.186.862 1.931.809 294.043 11.336 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

 

 

       Табела 2. Тенденције у промени броја становника 

Година 

пописа 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Укупан број 

становника 

Промена броја 

становника  

Промена броја 

становника % 

1991. 14.581 -1.557 9.65 % 

2002. 13.377 -1.204 8,24 % 

2011. 11.336 -2.041 15,26 % 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

 

 

Табела 3. Структура становништва према типу насеља  

КАТЕГОРИЈЕ 
2011. 

Учешће Учешће% 

Градско становништво (седиште општине) 3825 33,74 % 

Остало становништво 7511 66,26 % 

Укупно становништво 11336 100 % 

*Републички завод за статистику  - РЗС 
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Табела 4. Структура становништва према страрости и полу / попис 2011. 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис  2002 Попис 2011 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

УКУПНО 

Укупно 13377 100 11.336  100 

мушко 6629 49,55 5682 50,12 

женско 6748 51,45 5654  49,88 

      

0-4 

Укупно 577 4,31  345 3,04 

мушко 302 2,26  166  1,46 

женско 275 2,05  179  1,58 

5-9 

Укупно 693 5,18  511 4,51 

мушко 345 2,58  252  2,23 

женско 348 2,60  259 2,28 

10-14 

Укупно 737 5,51 559 4,93 

мушко 399 2,98 284  2,51 

женско 338 2,53 275  2,42 

15-19 

Укупно 778 5,82 642  5,66 

мушко 386 2,88 315  2,78 

женско 392 2,94 327  2,88 

20-24 

Укупно 758 5,67  594 5,24 

мушко 405 3,03 343  3,03 

женско 353 2,64 251  2,21 

25-29 

Укупно 754 5,61  588 5,19 

мушко 400 2,99  309  2,73 

женско 354 2,62  279  2,46 

**Републички завод за статистику  - РЗС 

 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

14 

5. Стрктура становништва према етничкој или националној припадности  

- попис 2011. 

НАЦИОНАЛНОСТ 

Попис  2002 Попис 2011 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

Срби 7540 56,56 5868 51,76 

Црногорци 20 0,15 12 0,11 

Југословени 300 2,34 16 0,14 

Албанци 9 0,07 5 0,04 

Бошњаци 1 0,01 0 0 

Бугари 23 0,17 16 0,14 

Буњевци 10 0,07 8 0,07 

Власи 0 0 0 0 

Горанци 0 0 0 0 

Мађари 1619 12,30 1280 11,29 

Maкедонци 1297 9,70 1042 9,19 

Муслимани 14 0,10 7 0,06 

Немци 32 0,24 26 0,23 

Роми 269 2,01 281 2,48 

Румуни 965 7,21 784 6,92 

Руси 2 0,01 0 0 

Русини 7 0,05 0 0 

Словаци 725 5,73 616 5,43 

Словенци 62 0,46 29 0,26 

Украјинци 1 0,01 5 0,04 

Хрвати 69 0,52 34 0,31 

Чеси 1 0,01 0 0 

Остали 46 0,34 25 0,22 

Неопредељени 241 1,80 1027 9,06 

Регионална 

припадност 
7 0,05 83 0,73 

Непознато 117 0,09 172 1,52 

Укупно 13377 100 11336 100 

*Републички завод за статистику - РЗС 
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Табела 6. Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и 

     писмености / попис 2011 

 

**Републички завод за статистику  - РЗС 

 

Неписмена лица - 1802  

 

Табела 7. Структура становништава старог 15 година и више према компјутерској 

писмености и полу / попис 2011. 

 

Категорије 

 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ   

УКУПНО 

Компјутерски 

писмена лица 

Лица која 

делимично 

познају рад 

на рачунару  

Компјутерски 

неписмена лица 

УКУПНО 9921 2496 1307 6118 

мушкарци 4980 1352 692 2936 

жене 4941 1144 615 3182 

**Републички завод за статистику  - РЗС 

 

Компјутерски писмена лица - 2496 

  

 
Попис  2002. Попис 2011. 

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке 

Укупно 

становништво  15 и 

више година 

11370 5583 5787 9921 4980 4941 

Без школске  спреме 856 290 566 416 137 279 

Непотпуно основно 

образовање 
2567 984 1583 1386 484 902 

Основно образовање 3063 1498 1565 2739 1307 1432 

Средње образовање 4220 2435 1785 4627 2654 1973 

Више образовање 356 183 173 358 184 174 

Високо образовање 237 153 84 373 200 173 

Непознато 71 40 31 22 14 8 
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 4.3     Анализа локалних ресурса 

 

СЕКТОР 
ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ АКТИВНЕ У 

НАВЕДЕНОМ СЕКТОРУ 

ОБРАЗОВАЊЕ 

ОШ „Доситеј Обрадовић” Пландиште 

ОШ „Јован Стерија Поповић” Велика Греда 

ОШ „Јован Јовановић Змај” Хајдучица 

ЗДРАВСТВО Дом здравља „1. Октобар” Пландиште 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Национална Служба за запошљавање, Филијала Вршац, 

Експозитура Пландиште 

КУЛТУРА 

Културно-образовни центар „Вук Караџић” Пландишта 

КУД „Дукати” Маргита 

КУД „Вук Караџић” Пландиште 

КУД „Братсво” Хајдучица 

КУД „Николаје Балческу” Барице 

КУД „Бисери” Хајдучица 

КУД „Младост” Велика Греда 

КУД „Петефи Шандор” Јерменовци 

Народна библиотека Пландиште 

СПОРТ 
Спортски савез општине Пландиште 

Фудбалски савез општине Пландиште 

ДРУГО 
Студентско омладински клуб Пландиште 

Удружење младих „Каспер“ Хајдучица 
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4.3.1 Људски ресурси – анализа кључних актера 
 

СЕКТОР Институције и организације које раде са младима / 

капацитети / 

Локална самоуправа Савет за младе општине Пландиште (радно тело СО 

Пландиште), КЗМ 

Социјална заштита Волонтери који су укључени у рад Црвеног крста  

Просвета Основне школе (3)  

Запошљавање Национална служба за запошљавање, Филијала Вршац, 

Ексопзитура Пландиште, Савет за запошљавање, Канцеларија 

за Локално економски развој, Приватан сектор 

Здравство Савет за здравство 

Институције културе Удружења грађана која раде у сарадњи са Домом културе 

Цивилни сектор Удружења грађана, Активи жена  

Верске заједнице Православна, румунска православна, католичка, 

евангелистичка 

Полиција Савет за безбедност 

Медији Регионални ТВ „Банат“ Вршац 

Спортске организације и 

удружења 

Спортски савез општине Пландиште, Фудбалски савез 

општине Пландиште, Спортка удружења и организације 

Друге друштвене 

организације и удружења 

која се баве младима 

Удружење  за младе “Каспер” Хајдучица, 

КУД-ови, Студентски омладински клуб Банатски Соколац, 

НВО “Центар за развој Пландиште” 

Ватрогасна јединица Пландиште 
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4.3.2 Анализа материјалних и техничких ресурса 
 

СЕКТОР ПОСТОЈЕЋИ 

РЕСУРСИ 

НЕДОСТАЈУЋИ 

РЕСУРСИ 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

ПРУЖАЛАЦ  

РЕСУРСА 

Локална самоуправа 
Просторије (зграда) 

општине,  

Велика сала, 

просторија за 

Канцеларију за 

смањење сиромаштва, 

Канцеларија за ЛЕР, 

Лиценцирани 

софтвер, опрема за 

снимање Скупштине 

и радних тела, опрема 

за бекап података 

Општина Пландиште 

Социјална заштита 
Просторије,         

возни парк 

Недостатак 

просторија за 

саветодавни рад са 

породицама 

 

Општина Пландиште,  

 Министарство рада, 

запошљавања и 

социјалне политике, 

Покрајински 

секретаријат за рад, 

запошљавање 

социјалну политику, 

Центар за социјалани 

рад општине 

Пландиште 

Просвета 

Зграде, школски 

објекти, спортски 

објекти, опрема 

 

Савремена учила, ИТ 

опрема 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја, 

Покрајински 

секретаријат за 

образовање, управу и 

националне заједнице 

 Одсек за друштвене 

делатности, Општине 

Пландиште 

Запошљавање 
Просторије, 

компјутерска опрема 

Сајмови 

запошљавања 

Република Србија, 

Покрајинска Влада, 

општина Пландиште, 

приватан сектор 

Здравство 
Објекти, опрема и 

возни парк 

Изостанак 

специјалистичких 

служби, лабораторије, 

опрема, возила, 

недовољан број 

лекара на терену 

Општина Пландиште 

Министарство 

здравља, Покрајински 

секретаријат  за  

здравство, социјалану 

политику и 

демографију 

Цивилни сектор 
Опрема, просторије 

 
Едукације 

Општина Пландиште, 

Покрајински 

секретаријат за рад, 

запошљавање 

социјалну политику 

Верске заједнице 
Храмови, други 

објекти, земљиште 

Реконструкција 

појединих објеката 

 

Сви нивои власти и 

сопствени приходи 
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Полиција 
Просторије ПС, возни 

парк,  

Опрема, 

Возила,опрема за 

вршење увиђаја саоб. 

незгода и и 

кривичних дела 

Општина Пландиште, 

Министарство 

унутрашњих послова 

Медији 
Френквенција, 

домени, просторије 
- РРА 

Спортске 

организације и 

удружења 

Спортска 

инфраструктура 

Базен, атлетска стаза, 

балон сала, трим 

стаза, тениски терени 

Министартсво 

омладине и спорта, 

Покрајински 

секретеријат за спорт 

и омладину,општина 

Пландиште 

Друге друштвене 

организације и 

удружења која се баве 

младима 

Просторије, опрема 

Aдекватан простор 

 Инклузивно 

образовање 

Запошљавање особа 

са инвалидитетом 

Општина Пландиште 

Министарства, 

Покајиснки 

секретаријати, 

Република Србија 

Европски фондови и 

доприноси од 

пројеката 

Донатори 
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4.4 SWOT Анализа 

 

S    Предности 

 

- Спремност локалне заједнице да се 

плански системски бави питањима и 

проблемима младих 

- Велики број спортских организација које 

окупљају младе 

- Постојање Спортског и Фудбалског савеза  

на нивоу општине 

- Задовољавајући број културних и 

промотивних манифестација 

- Постојање Европског центра пријатељства 

за децу и омладину у Хајдучици 

- Постојање Канцеларије за младе и Савета 

за младе као сталног радног тела 

Скупштине општине 

- НВО за младе (Каспер, Студентски 

омладиниски клуб) 

- Могућност школовања на српском, 

мађарском, румунском и словачком језику 

- Добра спортска инфраструктура  

- Сарадања са збратимљеним општинама у 

Македонији (Росоман) 

- Погранична сарадња са општинама у 

Румунији (Дета и Ђулвез) 

- Добар географски положај општине и 

добра саобраћајна повезаност општине са 

већим центрима – Београд, Нови Сад, 

Зрењанин, Вршац и Панчево  

- Вишегодишње искуство и одлична 
партнерска сарадња Центра за социјални 

рад и Црвеног крста Пландиште у 

реализацији активности намењених 

младима 

- Добра сарадња основних школа, Дома 

здравља, Центра за социјални рад и 

Црвеног крста у раду са младима 

-Ангажовање Спортског савеза на јачању 

постојећих капацитета и развоју 

професионалног и аматерског спорта 

- Мотивисаност грађана - осећај 

одговорнсоти према средини у којој се живи 

-Добра сарадња са суседним 

општинама 
- Успостављена међународна сарадња са 
младима из пет држава 
- Муликултуралност    и    стабилни    односи    
међу етничким и верским заједницама 
- Постојећи и адаптирани Домови 

културе Техничка подршка КОЦ-а у 

активностима које реализују млади 

 

W    Слабости 

 

- Непостојање функционалне инфраструктуре за 

 квалитетно провођење слободног времена 

 младих  

- Неискоришћеност могућности КЗМ 

- Недовољна информисаност младих о 

постојећим програмима, могућностима и 

правима младих 

- Незаинтересованост младих за активно учешће 

у локалним развојним програмима 

- Недостатак финансијских средстава за 

унапређење положаја младих 

- Недовољан број НВО који се баве младима 

- Недовољно развијена свест о здравом начину 

животу и низак ниво знања у погледу значаја 

очувања животне средине 

- Мали број организованих трибина о значају 

превенције у погледу болести зависности и 

сексуално преносивих болести 

- Волонтерски рад није у довољној мери 

промовисан и вреднован  

- Неразивејена привреда у општини оставља 

мало простора за подстицај запошљавања 

- Слаба међуопштинска и регионална сарадња у 

области унапређења положаја младих 

- Недовољна сарадња између школа и 

организација које се баве младима 

- Мали проценат високо образованих кадрова 

- Неразвијена  свести  шире  заједнице  о  

важности  спровођења  закона  везаних  за  

продају  алкохола  и  дувана  младима,  те  

доступност кладионицама и коцкарницамa 
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O   Могућности 

  

- Израда и спровођење ЛАП-а за 

младе 

- Боље повезивање КЗМ и НВО и 

институција које се баве омладинском 

политиком 

- Боља информисаност и комуникација 

младих са институцијама и организацијама 

- Промовисање значаја:  

      - волонтерског рада 

      - очувања животне средине 

      - превенције од болести зависности и  

        сексуално преносивих болести 

      - породице и породичног живота 

      - значају рекреативног спорта   

- Активно укључивање младих у 

 организацију свих културних, 

 спортских и других манифестација 

- Боља подршка младим талентима и  

подстицај запошљавања младих 

- Успостављање сарадње између младих на 

међуопштинском и регионалном нивоу 

- Подстицај учешћа НВО и  пословног 

сектора у одрживости програма 

унапређења положаја младих 

- Подизање сарадње између школа и 

организација које се баве младима 

- Очување мултикултуралног наслеђа 

T      Претње 

 

- Неповољна демографска слика, смањење 

броја младих и пад наталитета 

- Општа привредна ситуација у држави и  

недовољно издвајање финансијских средстава 

за спровођење планираних активности везаних 

за побољшање положаја младих 

- Повећан број зависника од алкохола, коцке, 

наркоманије услед лоше привредне ситуације 

- Поремећен систем вредности који доводи до 

занемаривања значаја школовања и образовања 

- Повећан број растављених породица 

- Повећан број прекршајних и кривичних дела 

услед агресивног понашања и вршњачког 

насиља код младих 

- Насиље у породици 
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Одељак 5   ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА МЛАДИХ У ПЛАНДИШТУ 
  

У јуну и јулу 2014 године Радна група за израду ЛАП-а је спровела истраживање, чији 

циљ је био испитивање потреба и проблема младих у општини Пландиште ради адекватног 

планирања мера и активности у ЛАП-у за младе. 

Упитником је обухваћено 100 испитаника старости од 15 до 30 година који живе на 

територији општине Пландиште. У истраживању су учествовали ученици три основне школе (8. 

разред), ученици средњих школа (од 1 до 4 разреда), студенти млади који су завршили 

школовање, незапослени и запослени. 

 

ПИТАЊЕ 1 - РАЧУНАРИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ - Када је у питању неформално образовање 

младих из области рачунара и страних језика, највеће интересовање показали су за курс 

италијанског језика (28,3%), курс руског језика (16,3%), курс шпанског језика (12,4%), 

курс немачког језика (9,46%) и курс енглеског (7,74%). Највећи број младих био је 

заинтересован за компјутерске играонице (6,1%), напредне обуке за рад на рачунару (2,9%) 

као и  основне обуке на рачунару (1,7%).  

 

 
Графикон 1. – одговор младих на питање  из области рачунара и страних језика 

 

ПИТАЊЕ 2 – СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ - Велику разноврсност млади су показали када су 

у питању интересовања за спортске активности. Највеће интересовање су показали за 

фудбалски клуб (24,9%) и за тениски клуб (19,8%), затим кошаркашки клуб (15,5%) 

одбојкашки клуб (14,6%) и активности у природи (12,9%). У Пландишту младе поред горе 

наведених спортских активности подједнако занимају екстремни спортови, клуб борилачких 

вештина као и ватерполо клуб (5,2%). Одређен проценат испитаника (3,4%) исказало је 

заинересованост и за рукометни клуб. 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

23 

 
Графикон 2. – одговор младих на питање  из области спорта 

 

ПИТАЊЕ 3 – УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ- Уметничкe активности су, очекивано, област 

која привлачи одређен, не велики, број младих људи. Тако би највећи број младих, њих (19,8%), 

похађао фото радионицу, док би (14,6%) анкетираних похађало курс свирања инструмената. 

Уз констатацију да је одређени број упитника остао празан, када су у питању уметничке 

активности, наставак листе заинтересованости је следећи: драмска радионица (13,7%), 

филмску и видео радионицу као и хор (12,9%), радионица чувања народне традиције 

(9,5%), школа цртања и сликања (8,6%), литерарна секција (6%), школа стрипа (2,6%) и 

курс рукотворина (1,7%).  

 

 
Графикон 3. – одговор младих на питање  из области уметничке активности 
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ПИТАЊЕ 4 – ИГРА И ПЛЕС - Млади су у области игре и плеса највише интересовања 

показали за фолклор (31,8%) и школу латино плесова (24%), с тим да су за фолклор 

првенствено заинтересовани млади узраста 15–24 године, затим следе школа класичног плеса 

(12,9%) аеробик, пилатес, џез денс (9,5%) чилслидерсице и мажореткиње (7,7%), школа 

брејкденса (6%) и школа ирског плеса (5,2%). 

 

 
Графикон 4. – одговор младих на питање  из области игре и плеса 

 

ПИТАЊЕ 5 –  КУРСЕВИ КОРИСНИХ ВЕШТИНА - Курсеви о организовању догађаја за 

младе (35,3%), интересују трећину испитаних. Када су у питању други курсеви корисних 

вештина листа заинтересованости је следећа: курсеви о тражењу посла (12%), курс 

практичних вештина (оправке, сам свој мајстор) (11,2%), курс прве помоћи (10,3%),  

курсеви о покретању и вођењу самосталног бизниса (9,5%), а интересовање млади су 

показали за курсеве о здравом начину живота (6%). 

 

 
Графикон 5. – одговор младих на питање  из области курсеви корисних вештина 
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ПИТАЊЕ 6 –  РАДИОНИЦЕ И ДРУЖЕЊЕ - У области радионица и дружења, највећи 

проценат испитаника показао је интересовање за новинарску радионицу (24,9%)  и клуб за 

дружење и организовање журки за младе (15,5%) као и за хуманитарне акције и 

прикупљање новца за сиромашне заинтересовано је (15,5%) учесника у анкети. Секцију за 

заштиту природе похађало би  (9,5%) младих, а за психолошке радионице (развој личности, 

подршка у сазревању, стицање самопоуздања) заинтересовано је (9,5%) младих. Радне 

акције на уређењу општине би радо похађало (9,5%) младих. Радионица упознавање обичаја 

других народа (8,6%) док би волонтерски клуб посећивало (6,9%) младих а дебатни клуб и 

тематске трибине (3,5%) учесника у анкети. Толеранције и ненасиља предмет је 

интересовања (1,8%) учесника у анкети. 

 

 
Графикон 6. – одговор младих на питање  из области радионице и дружење 

 

ПИТАЊЕ 7 – О ЧЕМУ ЖЕЛИМ ДА МЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ИНФОРМИШЕ? - 

Доласком у Канцеларију за младе млади би највише волели да добију информације o 

могућностима за корисно провођење времена (22,3%) што наводи на чињеницу да је 

незапосленост, као и у већини места са неповољном миграцијом младог становништва, највећи 

проблем. Информације о могућностима за запослење би волело да добије (21,5%) младих, а о 

концертима и културним дешавањима (18%). За информације о могућностима за наставак 

школовања (16,34%) првенствено су били заинтересовани ученици основних и средњих школа. 

Информације о законским правима која имају би волело да добије (5,7%) испитаника, а  

(9,5%) младих желело би да добије информацију на који начин се у општини троше паре за 

младе. О могућностима за јефтина путовања  заинтересовано је (13,7%) младих а о заштити 

здравља и здравом начину живота (10,3%) омладине. 

 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

26 

 
Графикон 7.  - Одговор младих о томе које информације желе од КЗМ 
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Oдељак 6.  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

6.1  Стратешки циљеви омладинске политике 

 

1. Успостављање нових услуга и сервиса за младе – кључни стратешки циљ општине 

Пландиште је да у следећих 5 година обезбеди иновативне и ефикасне услуге и сервисе 

за младе, који ће утицати на побољшање квалитет живота. Такође, ове услуге и сервиси 

требају да утичу и на смањење одласка младих, посебно школованих, у друге средине у 

потрази за задовољењем егзистенцијалних, социјалних и друштвених потреба.  

Креирање и успостављање локалних услуга и сервиса биће  креирано у складу са 

стварним потребама младих у општини Пландиште али и у складу са расположивим 

ресурсима и реалним околностима локалне средине. 

Квалитет услуга и сервиса за младе биће базиран на искуствима (доброј пракси) 

других средина сличних локалних прилика, али и на високим професионалним 

стандардима успостављеним кроз рад цивилног сектора на омладинским програмима.  

2. Унапређење рада локалне Канцеларије за младе – један од најважнијих предуслова за 

сиситемско бављење локалном омладинском политиком, посебно у општинама које 

имају мали број становника и скромне локалне ресурсе за бављење омладинском 

политиком је и успешан рад локалне канцеларије за младе.  

 Стога је један од стратешких циљева општине Пландиште, унапређење рада 

локалне КЗМ, развој капацитета локалног коориднатора и Савета за младе, како би се 

што успешније креирали и имплементирали омладински програми.  

3. Успешно коришћење алтернативних извора финансирања – имајући у виду шири 

економски контекст, али и скромна локална финансијска средства за креирање 

омладинских програма, трећи стратешки циљ општине Пландиште је идентификација и 

успешно коришћење расположивих екстерних извора финансирања.  

 Постојање цивилног сектора, добро информисани и пројектно едуковани локални 

актери који се баве омладинском политиком, су технички предуслов за успеђно 

коришћење страних и међународних донаторских финансијских средстава. 
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6.2 Локални приоритети 

 

1. Унапређење рада локалне КЗМ 

 

2. Повећање броја запослених младих особа унапређењем квалитета информисања младих 

особа и младих предузетника о могућностима запошљавања и самозапошљавања. 

3. Стварање једнаких услова за рад и запошљавање младих као и обезбеђивање механизма 

заштите од селективног запошљавања 

4. Промоција волонтеризма и повећање броја младих који се баве активизмом и 

волонтеризмом 

5. Унапређивање информисаности младих на свим нивоима и из свих области 

6. Повећање броја младих који учествују у различитим видовима формалног и 

неформалног образовања 

7. Подизање свести младих о значају здравља и здравог начина живота и развијање 

здравствене заштите прилагођене младима 

8. Унапређење услова за безбедан живот младих на територији општине Пландиште и 

унапређење социјалне политике према младима 

9. Подржавање свих видова учешћа младих у спортским, рекреативним и културним 

активностима на свим нивоима и у свим узрастима 

10. Стварање услова за квалитетније провођење слободног времена младих и повећање 

мобилности младих 

11. Непрестани развој свести код младих о значају очувања животне средине 

12. Умрежавање и сарадња са партнерима на регионалном, покрајинском и националном 

нивоу. Размена добрих искустава којим би се обезбедила додатна знања и вештине за 

стварање квалитетнијих услуга за младе 
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6.3 Оперативни циљеви 

 

Локални приоритети: Оперативни циљеви за период од 5 година 

1. Унапређење рада локалне КЗМ. 

У периоду од наредних 5 година успоставиће се 

персонално технички услови рада КЗМ у складу 

са Стандардима рада локалне КЗМ 

2. Повећање броја запослених младих особа 

унапређењем квалитета информисања 

младих особа и младих предузетника о 

могућностима запошљавања и 

самозапошљавања. 

Повезивање НСЗ, Савета за запошљавање, 

Канцеларије за ЛЕР и КЗМ а све у циљу 

повећања броја запослених младих 

3. Стварање једнаких услова за рад и 

запошљавање младих као и обезбеђивање 

механизма заштите од селективног 

запошљавања у приватном и јавном сектору.  

Успостављени мехнаизми за транспарентан рад 

локалних институција за запошљавање младих  

4. Промоција волонтеризма и повећање 

броја младих који се баве активизмом и 

волонтеризмом 

60% младих је прошло едукацију из области 

волонтеризма а 30% је дирекно укључено у рад 

младих волонтера 

5. Унапређивање информисаности младих 

на свим нивоима и из свих области 

 100% младих у општини је информисано о раду 

локален КЗМ и о темама које су за њих од 

кључног значаја 

6. Повећање броја младих који учествују у 

различитим видовима формалног и 

неформалног образовања 

35% младих је прошло едукативне радионице у 

циљу неформалног образовања на теме 

препознате као приоритетне  кроз упитник о 

младима 

7. Подизање свести младих о значају 

здравља и здравог начина живота и 

развијање здравствене заштите прилагођене 

младима. 

60% младих је прошло едукације о здравим 

стиловима живота и значаја здравствене 

превенције 

8. Унапређење услова за безбедан живот 

младих на територији општине Пландиште, 

као и унапређење социјалне политике ка 

младима. 

50% младих прошло инфо радионице о 

ненасилном понашању и толеранцији 

(поштовање људских права) 

9. Подржавање свих видова учешћа младих 

у спортским, рекреативним ми културним 

активностима на свим нивоима и у свим 

узрастима.  

40 % младих учествује у постојећим спорстко-

рекреативним активностима које организује ЈЛС  

 

10. Стварање услова за квалитетније 

провођење слободног времена младих и 

повећање мобилности младих. 

Локална КЗМ је успоставила рад Клуба младих 

кроз чије кативности 30% младих из општине 

Пландиште квалитетно проводи своје слободно 

време 

11. Непрестани развој свести код младих о 

значају очувања животне средине. 

35% младих је активно укључено у еко-

активности локалне КЗМ а 70% младих је 

инфорисано о значају очувања животне средине 

12. Умрежавање и сарадња са партнерима на 

регионалном, покрајинском, националном и 

међународном нивоу. Размена добрих 

искустава којим би се обезбедила додатна 

знања и вештине за стварање квалитетнијих 

услуга за младе. 

Обезбеђена институционална сарадња са свим 

релавантним организацијама и институцијама 

која је произвела реализацију 3 студијске посете 

и успостављање 2 локална сервиса за младе 
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6.4 Активности 

 

Локални приоритети: Активности 

1. Унапређење рада локалне 

КЗМ. 
1. Активно учествовање КЗМ у свим пројектима значајним 

за младе 

2. Повећање броја 

запослених младих особа 

унапређењем квалитета 

информисања младих особа 

и младих предузетника о 

могућностима 

запошљавања и 

самозапошљавања. 

1. Информисање младих преко сајтова и друштвених мрежа 

о центрима за каријерно вођење 

2. Унапређење рада каријерног инфо кутка при КЗМ 

3. Осмишљавање програма за подстицање 

самозапошљавања младих 

4. Организовање предавања на којима ће учествовати 

успешни предузетници из општине. 

3. Стварање једнаких 

услова за рад и 

запошљавање младих као и 

обезбеђивање механизма 

заштите од селективног 

запошљавања у приватном 

и јавном сектору.  

1. Организовање обуке из области предузетништва 

намењену за  младе. 

2.Организовање радионице за израду бизнис планова и 

писање СV-а 

3. Организовање трибине из области предузетништва, 

субвенција за почетнике у бизнису и актуелних кредита за 

самозапошљавање 

4. Организовање трибина у основним школама за завршне 

разреде о дефицитарним занимањима и потребама општине 

Пландиште. 

4. Промоција волонтеризма 

и повећање броја младих 

који се баве активизмом и 

волонтеризмом 

1. Одржавање тренинга за вршњачку едукацију о активизму. 

2. Константно информисање младих о значају 

волонтеризма, облицима волонтеризма и приказ примера 

добре праксе. 

3. Информисање младих о међународним облицима 

волонтеризма кроз међународне програме. 

4. Учествовање на конкурсима за омладинске пројекте из 

различитих области чији је циљ активирање што већег броја 

младих. 

5. Организовање акција хуманитарног волонтерског рада. 

6. Израда базе података о броју волонтера који су укључени 

у пројекте које организује КЗМ и друге НВО. 

5. Унапређивање 

информисаности младих на 

свим нивоима и из свих 

области 

1. Израда и дистрибуција рекламног и информативног 

материјала о активностима и плановима КЗМ. 

2. Укључивање младих кроз новинарске радионице у 

креирању програмских садржаја од значаја за младе у  

средствима јавног информисања. 

3. Промоција културне и историјске баштине општине 

Пландиште међу младима. 

4. Организовање едукације за укључивање младих у сферу 

информисања и рад регионалних медија.  

6. Повећање броја младих 

који учествују у 

различитим видовима 

формалног и неформалног 

образовања 

1. Организовање трибина о значају неформалног 

образовања. 

2. Организовање курсева страних језика и обуке за рад на 

рачунарима. 

3. Организовање бесплатног превоза за одлазак младих на 

културне едукативне манифестације. 

4. Организовање обуке за предаваче и тренере за 

спровођење неформалног образовања. 

7. Подизање свести младих 

о значају здравља и здравог 

начина живота и развијање 

1. У сарадњи са ДЗ организовати превентивни центар 

(саветовалиште) за младе. 

2. Организовање јавних трибина за родитеље и младе о 
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здравствене заштите 

прилагођене младима. 

препознавању ефеката коришћења психоактивних 

супстанци и полно преносивим болестима. 

3. Активно укључивање младих у обележавање свих 

значајнијих датума у календару здравља. 

4. Организовање јавних трибина о значају здравог начина 

живота. 

8. Унапређење услова за 

безбедан живот младих на 

територији општине 

Пландиште, као и 

унапређење социјалне 

политике ка младима. 

1. Организовање округлих столова са представницима 

младих и полицијске станице на тему повећења поверења 

младих у сектор безбедности 

2. Умрежавање институција и организација које се баве 

заштитом деце и младих 

3. Организовање трибина са темом сузбијања насиља у 

примарном и ширем окружењу младих 

9. Подржавање свих видова 

учешћа младих у 

спортским, рекреативним и 

културним активностима на 

свим нивоима и у свим 

узрастима.  

1. Организовање културних дешавања за младе у месним 

заједницама на територији општине Пландиште. 

2. Учешће и помоћ КЗМ у организовању спортских, 

културних и туристичких манифестација у општини. 

3. Сарадња са Спортским савезом, Фудбалским савезом, 

КОЦ „Вук Караџић“ и другим удружењима које организују 

садржаје за младе. 

4. Изградња, санација и адаптација спортских терена и 

културних објеката које користе млади. 

10. Стварање услова за 

квалитетније провођење 

слободног времена младих 

и повећање мобилности 

младих. 

1. Организовање округлих столова за подстицање НВО у 

учешћу у мећународним фондовима који се баве разменама 

младих. 

2. Учествовање на мећународним и регионалним камповима 

за младе са акцентом на унапређење рада Европског центра 

пријатељства за децу и младе у Хајдучици 

3.  Организовање бесплатних студијских путовања за 

најталентованије ученике и студенте из различитих области 

4. Организовање краћих путовања за најактивније 

волонтере и сараднике КЗМ. 

11. Непрестани развој 

свести код младих о значају 

очувања животне средине. 

1. Организовање трибина о значају заштите животне 

средине 

2. Организовање волонтерских акција за уклањање 

дивљивих депонија и сређивање запуштених површина у 

општини 

3. Учествовање у еколошким камповима 

4. Обележавање свих значајних датума везаних за екологију 

12. Умрежавање и сарадња 

са партнерима на 

регионалном, 

покрајинском, националном 

и међународном нивоу. 

Размена добрих искустава 

којим би се обезбедила 

додатна знања и вештине за 

стварање квалитетнијих 

услуга за младе. 

1. Регионално повезивање и сарадња младих кроз програме 

КЗМ 

2. Повезивање са другим међународним  и НВО 

организацијама. 

3. Анализа остварених пројеката и  њене оправданости 
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Одељак 7      АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 
(Стандарди рада локалних КЗМ и компетенције локалних координатора) 

 

Овај одељак дефинише одговорности локалне КЗМ у процесу примене ЛАПа, односно 

активности које треба да реализује, и то су: 

 

1. Активности за које је дирекно задужена КЗМ у оквиру ЛАПа (Одељак 6.3) 

2. Активности које имају за циљ праћење спровођење ЛАПа (Одељак 9) 

3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ
2
 

 

У даљем тексту биће укратко презентоване основе Стандарда рада локалне КЗМ, као део 

препорука Министарства омладине и спорта у циљу унапређења рада локалних Канцеларија за 

младе.  

Активности за примену стандарда креира локални коордиантор, а у складу са локалним 

приликама и задатим индикаторима
3
. 

 

7.1 Стандарди рада локалних канцеларија за младе и компетенција локалних 

координатора  

 

Стандарди рада локалних канцеларија за младе дефинишу квалитет који је неопходно 

постићи у раду канцеларија за младе, како би локалне КЗМ успешно деловале у оквиру својих 

(различитих) локалних могућности. Да  би се обезбедио успешан рад локалних канцеларија за 

младе неопходно је испуњење следећа 4 стандарда: 

 

(1) добро управљање КЗМ,  

(2) активно партнерство са субјектима омладинске политике, 

(3) висока партиципација младих у локалној омладинској политици и  

(4) инклузиван концепт рада.   

 

Минимум испуњења стандарда - Обим и структура активности за испуњење стандарда 

нису исти за све локалне средине будући да се општине разликују по многим елементима–

демографским, економским, по обиму ресурса (финансијски, материјални, људски, технички). 

Стандарди рада локалних канцеларија за младе узимају у обзир наведену различитост општина и 

дефинисањем посебне категорије-Минимум испуњења стандарда, препоручује се обим 

активности чија реализација обезбеђује минимално испуњење стандарда.  

Како се Минимум испуњења стандарда првенствено ослања на различите капацитете 

локалних средина, у одређивању тог минимума локалне КЗМ подељене су у 3 категорије. 

Категоризација је спроведена у складу са бројем становника, јер је установљено да број 

становника условљава и обим и структуру успостављених државних институција, односно оних 

који се баве младима (без залажења у проблематику успешног рада тих институција). У складу 

са категоријом, дефинисан је обим активности. Општина Пландиште спада у 1. категорију ЈЛС 

са бројем становника до 25.000 хиљада (друга катег. је од 25.000 до 80.000 становника, и трећа 

катег. је преко 80.000 становника). Активности које ће КЗМ да реализује треба да обезбеде 

постизање следећих индикатора (минимума стандарда): 

  

                                                 
2
 Према приручнику – ”примена анционалне стратеије за младе на локалном нивоу - Стандарди рада 

локалних канцеларија за младе и компетенције локалних короиднатора” 
3
 Према приручнику – ”Примена стандарди рада локалних канцеларије за младе и компетенције локалних 

короиднатора” 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

33 

 

 

 

СТАНДАРД 1 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ КЗМ-ом 

ЦИЉ 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

Минимум остварености 

стандарда на годишњем 

нивоу 

ЈЛС до 25.000 

становника 

КЗМ на 

транспарентан 

начин ради на 

припреми и 

спровођењу 

омладинских 

актвности; 

постојећи ресурси 

(људски, 

технички, 

материјални) 

користе се на 

ефикасан и 

одговоран начин, 

а одлуке су 

утемељене на 

утврђеним 

потребама младих 

у датој средини; 

усаглашен 

(координисан) 

рад осталих 

институција (или 

субјеката) 

омладинске 

политике на 

локалу као што су 

Савет за младе, 

Клуба младих   

1.Број запослених у КЗМ/ОК 1 

2.Број сарадника/сарадница у КЗМ/ОК 4 

3.Висина обезбеђеног локалног буџета за 

имплементацију ЛАП-а и рад КЗМ/ОК 

0,2% ЈЛС буџета 

4.Висина остварених средстава из  екстерних 

извора финансирања 

50% у односу на средства 

одобрена од стране ЈЛС 

(0,1% ЈЛС буџета) 

5.Број одобрених пројеката у којима је 

ЈЛС/КЗМ носилац апликације, а финансираних 

из екстерних извора финансирања (сви извори 

финансирања изузев општинског буџета)  

2 

6.Број одобрених пројеката у којима је 

ЈЛС/КЗМ партнер на пројекту, а финансираних 

из екстерних извора финансирања (сви извори 

финансирања изузев општинског буџета)  

1 

7.Број медијских презентација на регионалним 

медијима (ТВ, радио, новине) 
6 

8.Постоји/не постоји систематизација 

запослених и утврђене процедуре за 

ангажовање и праћење рада сарадника 

Да 

9.Постоји/не постоји одлука о обезебеђеном 

простору и покривености материјалних 

трошкова за КЗМ/ОК 

Да 

10.Постоји/не постоји буџетска линија која се 

односи на рад КЗМ или на спровођење ЛАП-а 
Да 

11.Спроведено/није спроведено мапирање 

локалних ресурса и припремљена анализа 
Да 

12.Постоји/не постоји годишњи план рада Да 

13.Развијен/није развијен систем праћења рада 

Клуба младих 
Да 

14.Развијен/није развијен систем праћења и  

самовредновања квалитета рада 
Да 
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СТАНДАРД 2 –  АКТИВНО ПАРТНЕРСТВО СУБЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У 

РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКИХ 

АКТИВНОСТИ,  КАО И У РАЗВОЈУ И СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ 

СЕ ТИЧУ МЛАДИХ 

ЦИЉ 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

Минимум остварености 

стандарда на годишњем 

нивоу 

ЈЛС до 25.000 становника 

КЗМ имају 

формиране 

стратешке савезе 

са организацијама 

из приватног, 

јавног и 

непрофитног 

сектора, у циљу 

стварања  услова 

за подршку 

младима у 

организовању, 

друштвеном 

деловању, развоју 

и остваривању 

потенцијала на 

личну и 

друштвену 

добробит. КЗМ 

доприносе 

промоцији 

омладинског рада 

и развоју 

омладинског 

сектора 

1. Број институција и организација са којима 

је остварено партнерство путем споразума о 

сарадњи/партнерству 

2 

2. Број заједнички реализованих активности 

са представницима локалних институција 

(школе, ДЗ, ЦСР, НСЗ, МУП...) 

4 

3. Број заједнички реализованих активности 

са представницима цивилног сектора (ЦК, 

удружења младих, удружења за младе) 

3 

4. Број заједнички реализованих активности 

са привредним субјектима 
1 

5. Број  реализованих активности са 

присуством медија  
5 

6. Број заједнички реализованих активности 

са неформалним групама младих 
6 

7. Број остварених партнерстава са медијима 

(националним, регионалним) 
1 

8. Успостављена/није успостављена база 

омладинских организација и организација 

које се баве младима на локалном нивоу 

Да 

9. Постоје активности усмерене на подршку 

развоју омладинских организација по 

питањима од значаја за њихов рад 

Да 

10. Број докумената секторских политика 

које укључују КЗМ у израду стратегија 
1 

11. Број докумената секторских политика 

које укључују КЗМ у процес спровођења 

стратегија 

1 

12. Број активности реализован у 

партнерству са другим КЗМ 
2 



  
Локални акциони план за младе 2015-2020. 

35 

 

СТАНДАРД 3 –  ВИСОК СТЕПЕН УЧЕШЋА МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ ОМЛАДИНСКОЈ 

ПОЛИТИЦИ 

ЦИЉ 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

Минимум остварености 

стандарда на годишњем 

нивоу 

ЈЛС до 25.000 

становника 

КЗМ обезбеђује 

подстицајно 

окружење и даје 

активну подршку 

младима у 

реализацији 

омладинских 

активности, 

предузимању 

иницијативе и 

њиховом 

укључивању у 

процесе  

доношења  и 

спровођења 

одлука које 

доприносе 

личном и 

друштвеном 

развоју;  

 

Млади активно 

учествују у свим 

сегментима 

омладинске 

политике на 

локалном нивоу 

(планирање, 

спровођење...)  

1. Број младих информисаних о активностима 

КЗМ/Клуб младих 

30% од укупне 

популације младих  

2. Број младих који користе активности које 

спроводи КЗМ/ Клуб младих 

10% од укупне 

популације младих  

3. Број младих који учествују у креирању 

структуре и обима активности за младе, а 

спроводи их КЗМ/ Клуб младих, кроз неки од 

модела комуникације (анкетирање, евалуација 

постојећих услуга, организовање) 

30% младих из одређене 

циљне групе младих 

4. Број младих који директно реализује 

активности КЗМ/ Клуб младих 

50% омладинских 

активности у КЗМ 

реализују млади  

5.  Број реализованих иницијатива и активности  

иницираних од стране удружења младих и 

неформалних група младих 

5 

6. Број волонтерки и волонтера који су 

укључени у припрему и реализацију активности 

коју спроводи КЗМ 

40%-60% од укупног 

броја младих укључених 

у припрему и реализацију 

активности коју спроводи 

локална КЗМ/ Клуб 

младих 

7. Број младих који су чланови Савета за младе Минимум 50% од 

укупног броја чланова 

Савета за младе 

8. Број младих који су учествовали у изради и 

ревидирању локалних (општинских) докумената 

5% од укупне популације 

младих 

9. Број развијених локалних политика које се 

тичу младих, у којима учествују представници 

КЗМ/млади 

1 

10. Доступан буџет и документа/извештај о 

потрошњи средстава издвојених за младе на 

локалном нивоу 

Да 

11. Број постојећих сервиса у ЈЛС Да 

12. Постоји/не постоји годишњи план рада 1 

13. Развијен систем подршке развоју сервиса 

(волонтерски, инфо)   
Да 

14. Постоји локални савез удружења младих/за 

младе (кровна организација) у ЈЛС 
Да 
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СТАНДАРД 4 – ИНКЛУЗИВНА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 

ЦИЉ 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ИНДИКАТОРИ 

Минимум остварености 

стандарда на годишњем нивоу 

ЈЛС до 25.000 становника 

Обезбеђено 

уважавање 

различитости 

сваког 

појединца и  

пружање 

свим 

младима  без 

обзира на 

индивидуалн

е разлике, 

једнаких 

могућности 

за учешће у 

свим 

областима 

друштвеног 

живота 

1. Број младих из осетљивих група који су 

информисани о постојећим локалним 

активностима/услугама намењеним њиховим 

потребама 

30% од укупне популације 

младих из осетљивих група 

2. Број младих из осетљивих група који 

користе услуге/активности КЗМ/ Клуб младих 

20% од укупног броја младих 

који користе услуге КЗМ 

3. Број младих из осетљивих група који су 

укључени у процес планирања активности 

локалне КЗМ/ Клуб младих 

5 % од укупне популације 

младих из осетљивих група 

4. Број младих из осетљивих група који су 

укључени у реализацију активности које 

спроводи КЗМ/ Клуб младих 

5 % од укупне популације 

младих из осетљивих група 

5. Број активности за сензибилизацију младих 

за проблеме младих из осетљивих група 
2 

6. Број активности које су организоване преко 

КЗМ/ Клуб младих за оснаживање младих из 

осетљивих група 

2 

 7. Број активности инклузивног типа за младе 2 

8. Број  реализованих пројеката у којима је 

КЗМ партнер са удружењима младих/за младе 

и институцијама, а који имају за циљ 

унапређење положаја младих из осетљивих 

група 

1 

9. Спроведено/није спроведено истраживање 

усмерено на  таргетирање рањивих група 

младих 

Да 

10. Спроведена/нису спроведена истраживања 

на  одређене теме/ у вези с проблемима 

појединачних рањивих група младих 

Да 
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Oдељак 8.  УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА 

МЛАДЕ 
 

Национална стратегија за младе - Локални акциони план за младе општине Пландиште у 

потпуности је усклађен са Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу 

Министарства омладине и спорта, 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.  

Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих, 

општина Пландиште полази од општих стратешких циљева дефинисаних Националном 

стратегијом, а то су: 

 

 Подстицање младих да активно учествују у друштву; 

 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; 

 Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима; 

 Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно 

младих који живе у тешким условима; 

 Подстицање и вредновање изузетних резултата и постигнућа младих у различитим 

областима; 

 Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих; 

 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; 

 Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и 

предузетништва младих; 

 Унапређивање безбедности младих; 

 Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих поремећаја 

здравља и развијање здравствене заштите прилагођене младима; 

 Оснаживање младих за иницијативе и активности  које су у складу са основним 

циљевима одрживог развоја и заштите животне средине. 

 

У току свог рада, Комисија за израду ЛАП-а дефинисала је стратешке правце у даљем 

развоју локалне омладинске политике, као и локалне приоритете у форми циљева, који су 

усклађени са наведеним принципима, вредностима и препорукама датим у Националној 

стратегији за младе, а од стране Министарства омладине и спорта.  
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Oдељак 9. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛАП-а И ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  -        

ПРОЦЕС РЕВИЗИЈЕ 
 

 

Системско и благовремено праћење спровођења ЛАП-а за младе, као и стручна процена 

остварених резултата у  том процесу, један је од кључних сегмената планског бављења локалном 

омладинском политиком. 

  

У складу са препорукама Министарства омладине и спорта, процес ревизије ће 

обезбедити да се наведени механизми ефикасно спроведу и када је у питању ЛАП за младе 

општине Пландиште.  

 

Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године (у периоду октобар - 

децембар), и обезбедиће релевантне податке о реализованим активностима из ЛАП-а, као и о 

постигнутим резултатима  у текућој години.  

 

Како ЛАП за младе општине Пландиште садржи детаљне активности само за 2015. 

годину и пројекцију активности за преосталих 5 године, процес ревизије ће обезбедити 

релавантне податке за детаљну израду плана активности за сваку следећу годину. 

 

Процес Када се ради Садржај Производ 

Процес 

планирања - 

израда ЛАП-а 

за младе
4
 

Једном у 5 

година 

(1) Даје стратешке правце развоја локалне 

омладинске политике за наредних 5 

година. 

 

(2) Детаљан план активности за прву 

годину спровођења ЛАП-а 

 

(3) Пројекцију активности за преостале 4 

године ЛАП-а 

ЛАП за 

младе  

Процес 

ревизије
5
 

Сваке 

године 

(1) Подаци о реализованим активностима 

наведеним у ЛАП-у 

 

(2) Подаци о оствареним резултатима у 

процесу спровођења ЛАП-а 

 

(3) Детаљан план активности за наредну 

годину (ГОП) базиран на прикупљеним 

подацима и постављеним циљевима у 

ЛАП-у 

 

* процес ревизије није могућ без 

предходно усвојеног и имплементираног 

ЛАП-а 

Годишњи 

оперативан 

план за 

наредну 

годину 

 

ЛАП за младе општине Пландиште почиње са имплементацијом у јануару 2015. године, прва 

ревизија ће бити спроведена крајем 2016. године.  

                                                 
4
 Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАП-а”  

5
 Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије” 
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Aнекс 1                                        Годишњи план активности за 2015. годину 
 

ПРИОРИТЕТ Активности Очекивани резултат Индикатор 

Реализатори активности 
Потребна 

финансијска 

средства Надлежни 

институција 

Партнерске 

организације 

1. Унапређење рада 

КЗМ  

1.1 Набавити техничку 

опрему за рад која 

недостаје. 

1.1.1 Функционална 

КЗМ,  

1.1.2 Активна 

комуникација младих са 

ЛС и МОС 

 1.1.3 Укључивање 

младих у друшт. живот 

заједнице 

Број младих који 

су активни у 

друштвеном 

животу преко 

КзМ 

Локална 

самоуправа, 

МОС, 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину 

Савет за младе 100.000,00 

2. Повећање броја 

запослених младих 

особа унапређењем 

квалитета 

информисања младих 

особа и младих 

предузетника о 

могућностима 

запошљавања и 

самозапошљавања у 

приватном и јавном 

сектору 

2.1 Информисати младе 

преко сајтова и 

друштвених мрежа о 

могућностима 

запошљавања 

2.2 Основати каријерни 

инфо кутак при КЗМ 

2.3 Осмислити програм 

за подстицање 

самозапошљавања 

2.4 Организовати 

трибину са успешним 

предузетницима из 

општине. 

2.1.1 Боља 

информисаност младих 

о могућностима 

запошљавања и 

самозапошљавања 

(минимум 40% младих) 

2.1.2 Минимум 3% 

младих са започетим 

сопственим бизнисом 

Статистички 

показатељ са 

Националне 

службе за 

запошљавање 

 

Број 

самозапочетих 

сопствених 

бизниса у 

општини 

 

 

КЗМ 

Центар за 

социјални рад, 

Национална 

служба за 

запошљавање, 

Канцеларија за 

ЛЕР 

30.000,00 

3. Стварање једнаких 

услова за рад и 

запошљавање младих 

као и обезбеђивање 

механизма заштите 

3.1 Организовати обуку 

из области 

предузетништва за 

младе 

3.2 Организовати обуку 

3.1.1 Минимум 15% 

младих обучених за 

израду бизнис планова и 

информисаних о 

актуелним кредитирању 

Статистички 

показатељ са 

Националне 

службе за 

запошљавање 

КЗМ, 

Локална 

самоуправа, 

 

 

Опште 

удружење 

приватних 

предузетника, 

Канцеларија за 

20.000,00 
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од селективног 

запошљавања у 

приватном и јавном 

сектору 

за израду бизнис 

планова и писање CV—

а. 

3.3 Организовати 

трибину у вези 

актуелних кредита и 

субвенција за почетнике 

у бизнису 

3.4 Организовати 

трибине у основним 

школама за завршне 

разреде о дефицитарним 

кадровима и потребама 

општине Пландиште 

пред  крај школске 

године 

и субвенцијама за 

покретање сопственог 

бизниса. 

3.1.2 Повећање броја 

младих за 10 % за 

школовање за 

дефицитарне кадрове у 

општини 

 

Провера да ли 

запослени 

испуњавају у 

потпуности 

услове за посао 

који раде 

ЛЕР 

4. Промоција 

волонтеризма и 

повећање броја 

младих који се баве 

волонтеризмом 

4.1 Одржати тренинг за 

едукацију о значају 

волонтеризма 

4.2 Информисати младе 

о облицима 

волонтеризма, примера 

добре праксе из других 

средина и актуелним 

конкурсима и 

програмима у области 

волонтеризма 

4.3  Учествовати на 

конкурсима за 

омладинске пројекте из 

разних области са 

циљем активирања 

младих 

4.4  Организовати 

хуманитарно - 

волонтерски рад 

4.1.1 Размена волонтера 

са регионалним, 

националним и 

међунаро. организа.         

(5 волонтера са 

територије општине 

Пландиште). 

4.1.2 Два пута годишње 

организовати 

сакупљање одеће, обуће 

и играчака у општини 

Пландиште. 

4.1.3.Једном годишње 

организовати 

сакупљање 

електронског отпада. 

 

Слике и видео 

записи са 

организованих 

акција 

 

Коментари 

граћана на 

форумима и у 

средствима јавног 

информисања 

КЗМ, 

Локална 

самоуправа 

НВО, 

Савет за младе, 

Црвени крст 

Пландиште 

50.000,00 
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4.5  Израдити базу 

података о броју 

волонтера и њиховим 

активностима који су 

укључени у пројекте 

које организују КЗМ и 

друге НВО 

5. Унапређивање 

информисаности 

младих на свим 

нивоима и из свих 

области 

5.1.1  Израдити и 

дистрибуирати 

рекламни и 

информативни 

материјал о 

активностима и 

плановима КЗМ. 

5.1.2  Укључити младе 

кроз новинарске 

радионице у креирању 

програмских садржаја 

од значаја за младе у 

средствима јавног 

информисања. 

5.1.3 Промовисати 

културне и историјске 

баштине општине 

Пландиште међу 

младима. 

5.1.4 Организовати 

едукације за 

укључивање младих у 

сферу информисања и 

рад регионалних медија.  

5.1.1  Минимум 50% 

младих у општини 

информисани о 

постојању КЗМ у 

општини. 

5.1.2 Повећан број 

младих који су 

укључени у креирање 

програмских садржаја 

од значаја за младе у 

сфери информисања 

(минимум 5 младих) 

5.1.3  Повећан број 

младих укључених у 

промоцију општине 

кроз културне 

манифестације -

минимум 50% младих 

од укупног броја 

организатора 

Коментари јавног 

мњења о 

квалитету 

уређивачких 

програма 

посвећених 

младима. 

 

Попуњавање 

упитника о 

информисаности 

младих 

КЗМ, 

Јавна и 

приватна 

гласила 

општине 

Пландиште 

Локална 

самоуправа 

Дом културе, 

НВО 

20.000,00 

6. Повећање броја 

младих који 

учествују у 

различитим 

видовима формалног 

6.1  Организовати 

трибине о значају 

неформалног 

образовања. 

6.2  Организовати 

6.1.1  Повећан број 

младих који су стекли 

одређено образовање 

кроз неформалан вид 

образовања-минимум 25 

Број пријављених 

полазника 

неформалног 

образовања 

 

Локална 

самоуправа 

 

 

КЗМ, 

Савет за младе, 

Црвени крст и 

НВО 

200.000,00 
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и неформалног 

образовања 

курсеве страних језика и 

обуке за рад на 

рачунарима у оквиру 

КЗМ-а. 

6.3  Организовати 

бесплатан превоза за 

одлазак младих на 

културне едукативне 

манифестације. 

6.4  Организовати обуке 

за предаваче и тренере 

за спровођење 

неформалног 

образовања. 

6.5 Обука за израду 

пројеката 

младих у току године 

6.1.2  Два пута годишње 

организовати одлазак на 

културне манифестације 

које су едукативног 

значаја- око 30 младих у 

току године. 

6.1.3  Минимум 5 

обучених предавача за 

спровођење 

неформалног 

образовања 

6.1.4 Минимумим 

обучено 10 младих за 

писање пројеката 

Број младих  који 

су успешно 

завршили 

неформално 

образовање 

 

Слике, записи и 

коментари са 

одлазака на 

културне 

манифестације 

7. Подизање свести 

младих о значају 

здравља и здравог 

начина живота.  

 

 Развијање 

здравствене заштите 

прилагођене 

младима. 

7.1  У сарадњи са ДЗ 

организовати 

превентивни центар 

(саветовалиште) за 

младе. 

7.2  Организовати јавне 

трибине за родитеље и 

младе о препознавању 

ефеката коришћења 

психоактивних 

супстанци и полно 

преносивим болестима. 

7.3  Активно укључити 

младе у обележавање 

свих значајнијих датума 

у календару здравља. 

7.4  Организовати јавне 

трибине о значају 

здравог начина живота. 

7.1.1  Смањен број 

зависника од алкохола, 

психоактивних 

супстанци и болести 

зависности (коцка) 

7.1.2  Смањен број 

пацијената са полно 

преносивим болестима 

међу младима 

7.1.3 Повећан број 

добро информисаних 

родитеља и младих о 

последицама нездравог 

начина живота и 

препознавању ефеката 

коришћења 

психоактивних 

супстанци. 

Број младих који 

су информисани 

 

Број младих који 

су учествовали у 

активностима 

 

Број младих који 

су регистровани 

са проблемима 

болести 

зависности и 

полнопреносивим 

болестима 

Дом здравља, 

КЗМ 

НВО, 

Локална 

самоуправа, 

Црвени крст 

150.000,00 
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8. Унапређење 

услова за безбедан 

живот младих на 

територији општине 

Пландиште, као и 

унапређење 

социјалне политике 

ка младима. 

8.1  Организовати 

округле столове са 

представницима младих 

и полицијске станице на 

тему повећања 

поверења младих у 

сектор безбедности 

8.2  Умрежити 

институције и 

организације које се 

баве заштитом деце и 

младих 

8.3  Организовати 

трибину са темом 

сузбијања насиља у 

примарном и ширем 

окружењу младих 

8.1.1  Повећана сарадња 

измећу припадника 

младих и безбедоносних 

органа 

8.1.2  Боља 

информисаност младих 

о свеукупној 

безбедоносној ситуацији 

у општини Пландиште. 

Број активности 

које је 

организовала 

локална КЗМ 

 

Број младих 

укључених у 

активности КЗМ-

а 

 

Број активности 

које су 

реализоване у 

сарадњи са ПС 

Полицијска 

станица 

Пландиште, 

КЗМ 

НВО, Центар за 

социјални рад 
10.000,00 

9. Подржавање свих 

видова учешћа 

младих у спортским, 

рекреа. и културним 

активностима на 

свим нивоима и у 

свим узрастима.  

9.1 Организовати 

културна дешавања за 

младе на територији 

општине Пландиште 

9.2  Учествовати и 

помоћи КЗМ у 

организовању 

спортских, културних и 

туристичких 

манифестација у 

општини. 

9.3  Побољшати 

сарадњу са Спортским 

савезом, Фудбалским 

савезом, КОЦ „Вук 

Караџић“ и другим 

удружењима које 

организују садржаје за 

младе. 

9.1.1  Повећан број 

културних дешавања на 

територији општине 

Пландиште 

9.1.2  Повећан број 

младих у организацији 

манифестација од 

значаја за општину 

Пландиште 

9.1.3. Изградња терена 

за рекреацију младих (у 

МЗ и школских) 

 

Број културних 

дешавања  у 

организацији 

КЗМ-а 

 

Број младих који 

су учествовали у 

припремама и 

реализацији 

јавних догађаја у 

општини 

 

Број младих који 

остварују 

бесплатне 

спортске 

активности 

КОЦ „Вук 

Караџић“, 

КЗМ, 

Спортски 

клубови 

 

Спортски савез 

општине 

Пландиште, 

Фудбалски савез, 

Удружења 

грађана 

50.000,00 
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9.4  Изградња, санација 

и адаптација спортских 

терена и културних 

објеката које користе 

млади. 

10. Стварање услова 

за квалитетније 

провођење слободног 

времена младих и 

повећање 

мобилности младих 

10.1  Организовање 

округлих столова за 

подстицање НВО у 

учешћу у мећународним 

фондовима који се баве 

разменама младих. 

10.2  Учествовање на 

мећународним и 

регионалним камповима 

за младе са акцентом на 

унапређење рада 

Европског центра 

пријатељства за децу и 

младе у Хајдучици 

10.3  Организовање 

бесплатних студијских 

путовања за 

најталентованије 

ученике и студенте из 

различитих области 

10.4  Организовање 

краћих путовања за 

најактивније волонтере 

и сараднике КЗМ. 

10.1.1  Учествовање на 

минимум три конкурса 

ка међународним 

фондовима који се баве 

разменом младих 

10.1.2  Студијско 

путовање за 

најталентованије 

ученике из различитих 

области- минимум 5 

ученика у току године 

10.1.3  Путовање за 

младе волонтере који су 

својим волонтерским 

радом  допринели 

развоју и афирмацији 

општине.   

Број младих који 

су остварили 

право на 

студијско/ 

волонтерско 

путовање 

 

Број пројеката са 

којима је КЗМ 

аплицирала 

 

Број успешних 

пројеката након 

аплицирања 

КЗМ, 

 

Савет за младе, 

Црвени крст, 

Школе на 

територији 

општине 

100.000,00 

11. Непрестани 

развој свести код 

младих о значају 

очувања животне 

средине. 

Промоција 

заштићеног  парка у 

11.1  Организовање 

трибина о значају 

заштите животне 

средине 

11.2  Организовање 

волонтерских акција за 

уклањање дивљих 

11.1.1  Боља 

информисаност младих 

узраста 15 до 30 година 

о значају очувања 

животне средине 

11.1.2  Санација дивљих 

депонија и сређивање 

Број младих који 

су учествовали у 

едукацијама о 

заштити  животне 

средине 

 

 

КЗМ, 

НВО, 

Удружења 

грађана, 

Еколошки фонд, 

АД „Хајдучица“, 

Црвени крст 

Пландиште 

100.000,00 
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Великом Гају, 

Хајдучици и парка 

Копривић на салашу 

Јагодић 

депонија и сређивање 

запуштених површина у 

општини 

11.3  Учествовање у 

еколошким камповима 

11.4  Обележавање свих 

значајних  датума 

везаних за екологију 

11.5  Константно 

унапређење услова и  

туристичке понуде 

заштићених  паркова у 

Великом Гају, 

Хајдучици и парка 

Копривић на салашу 

Јагодић 

запуштених површина у 

општини- 

минимум три локација 

11.1.3  Конкретне акције 

за обележавање важних 

датума из области 

екологије- минимум три 

годишње(22. април-Дан 

планете земље, 22. март-

Светски дан воде, и 5. 

јун-Светски дан заштите 

животне средине) 

11.1.4. Организовање 

отворених радионица за 

младе у склопу парка у 

Хајдучици и Европског 

центра пријатељства 

Број младих који 

су дирекно 

учествоали у еко- 

акцијама 

 

Број еко акција 

које је 

организовала 

КЗМ 

12. Умрежавање и 

сарадња са 

партнерима на 

регионалном, 

покрајинском, 

националном и 

међународном нивоу. 

Размена добрих 

искустава како би се 

обезбедила додатна 

знања и вештине за 

стварање 

квалитетнијих услуга 

за младе. 

12.1  Регионално 

повезивање и сарадња 

младих кроз програме 

КЗМ 

 

12.2  Повезивање са 

другим међународним  и 

НВО организацијама. 

 

12.3  Анализа 

остварених пројеката и  

њене оправданости 

12.1.1  Преузимање 

добрих примера из 

других средина и 

спровођење истих на 

територији општине 

Пландиште 

 

12.1.2  Израда 

ефикаснијих пројеката 

на основу претходно 

спроведених 

Број иновативних 

активности 

успостављених 

кроз КЗМ 

 

Број израђених 

пројеката на 

основу искуства 

стеченог кроз 

умрежавање 

актера 

КЗМ 

Регионална КЗМ 

у Новом Саду, 

Покрајински 

секретеријат за 

спорт и 

омладину, МОС, 

 

20.000,00 
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Aнекс 2                                    Годишњи план активности за период 2016 - 2020. година 
 

ПРИОРИТЕТ Активности Очекивани резултат Индикатор 

Реализатори активности 

Надлежни 

институција 

Партнерске 

организације 

1. Унапређење рада КЗМ  

Реализација активности 

у скалду са 

Стандардима рада 

локалних КЗМ ( МОС) 

Ефикасно спровођење 

локалне омладинске 

политике 

У складу са 

Стандардима 

рада КЗМ-а 

Локална 

самоуправа 
Савет за младе 

2. Повећање броја 

запослених младих особа 

унапређењем квалитета 

информисања младих особа 

и младих предузетника о 

могућностима запошљавања 

и самозапошљавања у 

приватном и јавном сектору 

Успостављање сервиса 

Радне праксе за младе 

незапсолене 

 

Успостављање сервиса 

Академске мреже 

евиденције студената 

Ефикасније 

запошљавање младих 

 

Број младих на 

радној пракси 

Број младих 

студената на 

евиденцији 

Академске мреже 

КзМ 

Центар за социјални 

рад, Национална 

служба за 

запошљавање, 

Канцеларија за ЛЕР, 

Канцеларија за 

смањење сиромаштва 

3. Стварање једнаких услова 

за рад и запошљавање 

младих као и обезбеђивање 

механизма заштите од 

селективног запошљавања у 

приватном и јавном сектору 

Успостављање сервиса 

радне праксе 

 

Успостављање сервиса 

Академске мреже 

евиденције студената 

Ефикасније 

запошљавање младих са 

различитом стручном 

оспособљеношћу 

Број младих 

запослених у 

приватном и 

јавном сектору 

КзМ, 

Локална 

самоуправа, 

 

 

Удружење приватних 

предузетника 

4. Промоција волонтеризма и 

повећање броја младих који 

се баве волонтеризмом 

Успостављање рада 

општинског 

Волонтерског центра 

Ефикасније спровођење 

волонтерских акција 

Број младих 

укључених  у 

волонтерске 

активности 

КзМ, 

Локална 

самоуправа 

НВО, 

Савет за младе 
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5. Унапређивање 

информисаности младих на 

свим нивоима и из свих 

области 

Формирање општинског 

ИНФО пулта 

Ефикасније и 

правовремено 

информисање младих 

Број младих који 

су информисани о 

дешавањима у 

општини из свих 

области 

КзМ, 

Регионална 

гласила 

Локална самоуправа 

КОЦ „Вук Караџић“ 

НВО 

6. Повећање броја младих 

који учествују у различитим 

видовима формалног и 

неформалног образовања 

Успостављање 

континуираног 

програма рада Клуба 

младих 

Ефикасније 

дошколовавање младих 

Број младих са 

стеченим 

стручним 

звањима 

Центар за 

социјални рад, 

Локална 

самоуправа 

КЗМ, 

Савет за младе, НВО и 

школе 

7. Подизање свести младих о 

значају здравља и здравог 

начина живота.  

 

 Развијање здравствене 

заштите прилагођене 

младима. 

Успостаљен рад  

Саветовалишта за младе 

у Дому здравља у 

сарадњи са КЗМ 

Ефикаснија здравствена 

заштита младих 

Број младих који 

користе услуге 

здравствене 

заштите 

прилагођене 

младима 

Дом здравља, 

КзМ 

НВО, 

Локална самоуправа 

8. Унапређење услова за 

безбедан живот младих на 

територији општине 

Пландиште, као и 

унапређење социјалне 

политике ка младима. 

Унапређење рада 

мобилног тима 

Ефикасније спречавање 

насиља и агресивног 

понашања 

Број младих који 

учествују на 

унапређењу 

безбедности и 

подизању 

социјалног 

аспекта младих 

Полицијска 

станица 

Пландиште, 

КзМ, 

НВО, ЦСР Пландиште, 

Дом здравља, 

Тужилаштво 

9. Подржавање свих видова 

учешћа младих у спортским, 

рекреа. и културним 

активностима на свим 

нивоима и у свим узрастима.  

Успостављен ресор за 

спорт и културу при 

КЗМ и младе из 

општина окружења 

Ефикасније 

организовање спортских 

и културних дешавања 

Број младих у 

организационим 

одборима 

спортских и 

културних 

дешавања 

КОЦ „Вук 

Караџић“, 

КзМ, 

Спортски 

клубови 

 

Спортски савез 

општине Пландиште, 

Фудбалски савез, КУД-

и, 

Друга Удружења 

10. Стварање услова за 

квалитетније провођење 

слободног времена младих и 

повећање мобилности 

младих 

Повећање активности у 

оквиру Клуба младих и 

Европског центра 

пријатељства за децу и 

омладину у Хајдучици 

до испуњења 

Ефикасније и корисније 

провођење слободног 

времена 

Број активности 

које се организују 

и њихов утицај на 

младе 

КзМ, 

 

Савет за младе, Црвени 

крст Пландиште и 

Месна заједница 

Хајдучица, КОЦ „Вук 

Караџић“ и Месна 

заједница Пландиште 
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оперативног циља 

11. Непрестани развој свести 

код младих о значају 

очувања животне средине. 

Промоција заштићеног  

парка у Великом Гају, 

Хајдучици и парка Копривић 

на салашу Јагодић 

Подизање знања о 

ефикаснијој заштити 

животне средине кроз 

радионице, 

Промовисање 

заштићених паркове на 

сајмовима (домаћим и 

иностраним) и 

успостављањем јавно-

приватног партнерства 

Ефикаснија заштита 

животне средине 

Ефикасније спровођење 

промоције заштићеног  

парка у Великом Гају, 

Хајдучици и парка 

Копривић на салашу 

Јагодић 

Број младих 

укључен у 

еколошке 

кампове и 

промотивне 

активности 

 

КзМ, 

НВО, 

Удружења грађана, 

Еколошки фонд, 

Приватни 

предузетници 

12. Умрежавање и сарадња са 

партнерима на регионалном, 

покрајинском, националном 

и међународном нивоу. 

Размена добрих искустава 

како би се обезбедила 

додатна знања и вештине за 

стварање квалитетнијих 

услуга за младе. 

Успостаљена стратешка 

партнерства са ЕУ 

партнерима и ЕУ 

општинама сличних 

потреба и ресурса 

Ефикаснији рад КзМ-а 

на локалном нивоу 

Број активности 

КзМ 
КзМ 

Регионална КзМ 

Покрајински 

секретеријат за спорт и 

омладину, МОС-а 
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ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 


