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Одељак 1 УВОД 
 

1.1 Уводна реч председника општине 
 

 
Драги млади Књажевчани, 
 
 
Част ми је да вам се обратим поводом израде и усвајања Локалног акционог плана за 

младе. Не кријем задовољство због великог интересовања младих, као и њиховог учешћа у 
изради овог плана. Сам документ ствара правни основ да се из буџета финансирају активности 
које се тичу искључиво младих људи.  

Овом приликом желим да вам поручим: Будите поносни - рођени сте и живите у 
најлепшој вароши у Србији. Ово је варош која вас воли, која брине о вама и никада нећете 
имати исти осећај у неком другом граду, јер можете променити пребивалиште, град или државу 
у којој живите, али не и град у коме сте рођени.  

Ово је време за победнике. Ово није време за оне који ће бити слаби и који ће увек 
чекати да им неко други нешто реши и помогне. Сваку шансу треба зграбити и начинити је 
својом, јер се живот не пропушта, драга моја децо. Шта год да радите, будите најбољи у томе. 
Ви сте млади, јаки, способни да сами утичете на то како ћете да живите. 

Општина Књажевац континуирано ради на побољшању услова живота за младе. Школе 
су протеклих година комплетно уређене и опремљене, обновљено је и изграђено неколико 
спортских терена на којима ће стасавати и започети своје спортске каријере многе генерације 
младих Књажевчана. Такође се доста радило на унапређењу културних и других садржаја.  

Потребно је у наредном периоду и даље радити на унапређењу положаја младих. 
Реализација Локалног акционог плана за младе ће значајно допринети овом циљу. 

Зато хајде да учинимо да Књажевац, захваљујући вама и вашој енергији, али и успешној 
сарадњи локалне самоуправе и младих, буде још лепши и садржајнији за све Књажевчане, а пре 
свега за младе, као и генерација које долазе. 

 
 

 
Председник општине Књажевац 

мр Милан Ђокић           . 

 



1.2 Канцеларија за младе 

 
Општина Књажевац је Канцеларију за младе (у даљем тексту КЗМ) основала 2008. 

године. Није функционисала као засебно правно лице већ је основана у оквиру Општинске 
управе Књажевац тако што је систематизовано радно место координатора КЗМ. Успешно је 
радила до 2013. године. Променом систематизације Општинске управе Књажевац због 
усаглашавања са републичким прописима, пре свега оним који су се односили на забрану 
запошљавања и смањење броја запослених у јавном сектору, укинуто је радно место које се 
односило на КЗМ. Самим тим, Канцеларија је престала са активним радом.  

Како би се надоместио престанак рада КЗМ, општина Књажевац је именовала 
запосленог (најчешће из Кабинета председника општине), који би се поред редовног посла 
бавио и питањима младих. Овакав модел је дао делимичне резултате. Дугогодишње искуство је 
показало да су млади из Књажевца имали добру комуникацију са представницима општине, али 
је изведен и закључак да би та комуникација била још боља када би се поново активирала КЗМ 
са запосленим/а којем / којима би у опису посла било само бављење питањима од интереса за 
младе.  

Крајем 2021. године се јавила идеја о поновном активирању КЗМ. У плану је да се та 
идеја реализује на почетку реализације ЛАП-а за младе, односно током 2022. године. 



1.3 Методологија рада 
 

У изради ЛАП-а су активно учествовале општина Књажевац и удружење Центар за креативни 
развој који се бави питањима младих и блиско сарађује са њима. План је рађен у складу са ГИЗ  
методологијом 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 4 обуке) 
4. Процес јавне расправе 
5. Усвајање стратешког документа од стране општине. 

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

ЛАП-а било је потписивање споразума о сарадњи између општине Књажевац и Центра за 
креативни развој и дефинисање динамике будућих активности како би финални стратешки 
документ био усвојен на седници Скупштине општине у текућој години. У припремној фази 
договорено је да ЛАП за младе буде стратешки документ који планира активности за период од 
4 године (2022-2025.) уз детаљан план (акциони план) за 2022. годину. Такође је договорено да 
ће у свакој наредној години коју обухвата ЛАП бити спроведен процес процене постигнутих 
резултата у претходној години (ревизија), што ће уз стратешке правце из ЛАП-а бити основа за 
креирање детаљних активности за наредну годину. 
 

Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а је 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 и издвајањима 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. 
 

Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података дефинисани су 
стратешки правци развоја општине у области омладинске политике у наредне 4 године као и 
општински приоритети 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.  
 

Усвајање локалног акционог плана за младе - финални корак у процесу израде ЛАП-а за 
младе је усвајање документа са одговарајућим буџетом на седници Скупштине општине у 
текућој години. 



Одељак 2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
 
Локални акциони план за младе општине Књажевац у току периода реализације и у креирању 
мера за побољшање статуса младих, користиће принципе на којима је заснована Национална 
стратегија за младе, јер 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 међугенерацијска 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 међугенерацијска 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.  

• Целоживотно учење - Промовише се цело животно 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. 



Одељак 3 ВИЗИЈА И МИСИЈА 
 
 

3.1 ВИЗИЈА 
 

Општина Књажевац је социјално и економски сигурна средина, подстицајна за живот 
младих.  

Значајан потенцијал општине Књажевац представљају млади који су активни и 
равноправни учесници у свим сферама друштвеног живота. Они имају подршку друштва, 
стварају боље услове за живот и развој потенцијала и својим активностима доприносе општем 
напретку друштва. 

 
3.2 МИСИЈА 

 
Визија ће бити остварена кроз заједнички и континуиран рад свих локалних актера, уз 

оптимално коришћење расположивих ресурса, и то: 
- Успостављање иновативних програма који ће обезбедити професионалну и личну 

афирмацију младих; 
- Успостављање иновативних програма који ће обезбедити социјалну сигурност свих 

младих, а посебно младих из социјално осетљивих група; 
- Обезбеђивање оптималних ресурса за успостављање системских и континуираних 

решења у области локалне омладинске политике; 

- Развијене мреже услуга за унапређење њиховог положаја. 



Одељак 4 КОНТЕКСТ 
 

4.1 ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком 
Бугарском, на простору који је географски и историјски познат као Тимочка крајина. Подручје 
општине Књажевац налази се на источној географској дужини од 22º 11´до 22º 41´, односно на 
северној географској ширини од 43º 20´ до 43º 45´ 

Општина Књажевац је по површини једна од највећих општина у Србији, односно 
простире се на површини од 1.202 km². 

Административни центар општине је Књажевац, а општина уз градско насеље обухвата и 
85 сеоских насеља. Сам град се налази на саставу Трговишког и Сврљишког Тимока, који заједно 
према Зајечару чине Бели Тимок. 

Општина се граничи са општинама Зајечар, Бољевац, Сокобања, Сврљиг, Бела Паланка и 
Пирот. Значајан део граничног подручја општине представља граничну линију Републике Србије 
са Бугарском. 

Удаљеност Књажевца од важнијих градских, привредних и административних центара је 
приказана у табели 1. 

Табела 1. Удаљеност (km) Књажевца од важнијих центара 

Дестинација Km 

Београд 280 

Зајечар 40 

Ниш 60 

Дунав (Прахово) 110 

Сокобања 41 

Пирот 64 

Софија (Република Бугарска) 147 

 
Највећи део општине припада брдско-планинском подручју. Осим са северне стране, 

простор окружују планински венци. Централни део чини широка котлина састављена од долина 
Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока. У овом делу се налази најнижа тачка надморске висине 
(176 m) општине.   

У планинском делу доминантно место заузима масив Старе планине чији је највиши врх 
Миџор (2.169 m), међутим општином се простиру и северне падине Тресибабе (787 m) и јужни 
део Тупижнице (1.162 m). Највећи део рељефа општине се налази на надморској висини 500-700 
m (37,1%), али је значајан и удео планинских подручја висине 750-1000 m (19,1%). Учешће 
високих планина је знатно мање (8,6%). 

Захваљујући географском положају близини река и постојању неколико планинских 
масива ово подручје има своје специфичности и различите климатске карактеристике. Углавном 
прилично јасно се издвајају климатски рејони: долински и планински. 

Долински рејон обухвата долине Белог, Трговишког и Сврљишог Тимока. Већи део овог 
рејона нарочито долина Белог Тимока отворен је према Панонској низији. Климатске 
карактеристике долинског рејона испољавају се дугим, топлим, често жарким летима и краћим 
зимама, мада изузетно оштрим, с' обзиром на географски положај и отвореност према 
Панонској низији и Карпатима. 

Планински рејон се простире изнад 600 m надморске висине и захвата масиве 
Тупижнице, Тресибабе и Старе Планине. Карактеристике оваквог климатског рејона су: дуге и 



оштре зиме, свежа и кратка лета, знатно високе средње месечне и средње годишње 
температуре ваздуха и изразита количина падавина. 

Подручје књажевачке котлине је изложено дејству пролећних, јесењих и зимских 
ветрова. Пролећни ветрови су најјачег интензитета и јављају се у првој половини марта и априла 
месеца, при чему исушују површински слој земље где је концентрисана зимска влага. У 
књажевачкој котлини се јављају ветрови из следећих праваца: североисток - југоисток, запад - 
исток и ветар из правца запада. Ветар из правца североисток - југоисток је најчешћи у овом крају 
и у народу је познат као Кошава. То је слаповит ветар и на махове може да достигне брзину од 
100 km/h. 

У десетогодишњем просеку максимална средња годишња температура била је 12,3°C  а 
минимална 9,9°C. Најтоплији је месец јул са 22,9°C а најхладнији је јануар са -0,5°C. Годишње 
колебање температуре ваздуха је 23,4°C што указује на умерено континенталну климу 
књажевачке котлине. 

Књажевачка котлина се налази у области са умереном количином падавина. На основу 
десетогодишњег просека падавина септембар је месец са највећом количином падавине 67,7 
mm, а затим април 61,9 mm, са најмање падавина је март 26,6 mm и фебруар са 22,8 mm. Клима 
је умерено континентална. Највеће температуре се мере у јулу, а просечна максимална 
температура износи 21,1ºC. Најниже температуре се мере у јануару када просечна минимална 
температура износи -1,1ºC. Годишње падавине су 610 mm. Највећи број дана са снежним 
покривачем имају јануар и децембар, што је веома значајно за развој зимских спортова у 
планинским подручјима општине. 

Трговишки Тимок обухвата сливно подручје од 528 km² са просечним протоком воде од 
20,6 m³/s. 

Сврљишки Тимок обухвата слив од 716 km² од чега територији општине Књажевац 
припада око 220 km² са просечним  протоком  воде од  20,3 m³/s. 

Сврљишки и  Трговишки Тимок на ушћу испод Књажевца чине Бели Тимок који обухвата 
слив од 906 km² од чега општини Књажевац припада око 360 km². Бели Тимок тече према 
Зајечару у дужини од 17 km на територији општине Књажевац. Највећа забележена количина 
воде која протиче на Белом Тимоку је Q 0,01% = 409 m³/s. 

Наведене реке имају сливне реке са огранака Старе Планине, Тресибабе и Тупижнице 
које су са слабом издашношћу водом осим код топљења снега и јаких киша. Већина њих немају 
стални проток воде осим Жуковачке, Папратске, Габровачке и Црновршке реке као и Валевачког 
потока који су са већом издашношћу водом и сталним протоком. 



 

4.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 

Табела 1. – Број становника 

Година пописа 
Институционалне јединице 

Република Србија Општина Књажевац 

1948 6.527.583 61.560 

1953 6.978.119 61.973 

1961 7.641.962 59.445 

1971 8.446.726 52.010 

1981 9.313.686 48.789 

1991 7.822.795 44.036 

2002 7.498.001 37.172 

2011 7.186.862 31.491 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

 

Табела 2. Тенденције у промени броја становника 

Година 

пописа 

Општина Књажевац 

Укупан број 

становника 

Промена броја 

становника  

Промена броја 

становника % 

1948 61.560 - - 

1953 61.973 413 0,7 

1961 59.445 2.528 4,08 

1971 52.010 7.435 12,5 

1981 48.789 3.221 6,2 

1991 44.036 4.753 9,7 

2002 37.172 6.864 15,6 

2011 31.491 5.681 15,3 

*Републички завод за статистику  - РЗС 



 

Табела 3. Структура становништва према старости и полу / попис 2011 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис 2002 Попис 2011 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

УКУПНО 

Укупно 37.172 100 31.491 100 

мушко 18.033 48,5 15.361 48,8 

женско 19.139 51,5 16.130 51,2 

      

0-4 

Укупно 1.185 3,2 1.043 3,3 

мушко 590 1,6 542 1,7 

женско 595 1,6 501 1,6 

5-9 

Укупно 1.368 3,7 1.125 3,6 

мушко 732 2,0 593 1,9 

женско 636 1,7 532 1,7 

10-14 

Укупно 1.485 4,0 1.147 3,6 

мушко 788 2,1 565 1,8 

женско 697 1,9 582 1,8 

15-19 

Укупно 1.831 4,9 1.384 4,4 

мушко 943 2,5 767 2,4 

женско 888 2,4 617 2,0 

20-24 

Укупно 1.943 5,2 1.453 4,6 

мушко 1.067 2,9 760 2,4 

женско 876 2,3 693 2,2 

25-29 

Укупно 2.001 5,4 1.643 5,2 

мушко 1.076 2,9 894 2,8 

женско 925 2,5 749 2,4 
**Републички завод за статистику  - РЗС 
 



Табела 4. Структура становништва према етничкој или националној припадности /попис 2011 

НАЦИОНАЛНОСТ 
Попис 2002 Попис 2011 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 
становништву (%) 

Срби 35.977 96,78 29.631 94,09 

Црногорци 45 0,12 20 0,06 

Југословени 44 0,12 15 0,05 

Албанци 27 0,07 22 0,07 

Бошњаци 1 0,00 7 0,02 

Бугари 27 0,07 33 0,10 

Буњевци - - - - 

Власи 3 0,00 20 0,06 

Горанци - - - - 

Мађари 9 0,02 12 0,04 

Maкедонци 56 0,15 42 0,13 

Муслимани 9 0,02 7 0,02 

Немци 3 0,00 4 0,01 

Роми 452 1,22 789 2,50 

Румуни 4 0,01 4 0,01 

Руси 4 0,01 8 0,02 

Русини - - - - 

Словаци - - 1 0,00 

Словенци 11 0,03 6 0,02 

Украјинци 2 0,00 6 0,02 

Хрвати 37 0,10 23 0,07 

Чеси 1 0,00 - - 

Остали 6 0,02 23 0,07 

Неопредељени 323 0,87 626 1,99 

Регионална 

припадност 
3 0,00 5 0,01 

Непознато 128 0,34 187 0,60 

Укупно 37,172 100 31.491 100 

*Републички завод за статистику  - РЗС 
 



Табела 5. Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и 
писмености / попис 2011 

* Републички завод за статистику  - РЗС 
Неписмена лица - Када су питању неписмена лица, у општини Књажевац, према попису 

из 2011. године, 670 лица је регистровано као неписмено, односно 2,13 % становништва. Од тога 
неписмених младих узраста од 10-14 година регистровано је 6, младих узраста од 15-19 година 
регистровано је 10 и младих од 20-34 године, регистровано је 46.  
 

Табела 6. Структура становништава старог 15 година и више према компјутерској писмености и 
полу / попис 2011 

Категорије 

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 

УКУПНО 
Компјутерски 
писмена лица 

Лица која 
делимично 

познају рад на 
рачунару  

Компјутерски 
неписмена лица 

УКУПНО 28.176 5.608 3.655 18.913 

мушкарци 13.661 3.055 1.921 8.685 

жене 14.515 2.553 1.734 10.228 

**Републички завод за статистику  - РЗС 

 
Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Зајечарског Округа, 62,8% 

становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на 
рачунару има 13,3% становништва, док 23,9% чине лица која су се изјаснила да су компјутерски 
писмена. Када су питању компјутерски неписмена лица 54,5% чине жене, док 45,5% мушкарци. 

 
Попис 2002 Попис 2011 

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке 

Укупно 

становништво  15 и 

више година 

33.134 17.211 16.164 28.176 13.661 14.515 

Без школске спреме 2.124 1.679 813 866 185 681 

Непотпуно основно 

образовање 
10.538 6.284 5.745 6.493 2.336  4.157 

Основно 

образовање 
7.585 3.986 3.641 6.396 2.936 3.460 

Средње образовање 9.365 3.905 4.407 11.576 6.661 4.915 

Више образовање 1.031 415 495 1.268 690 578 

Високо образовање 1.064 400 489 1.510 821 689 

Непознато 1.427 542 574 67 32 35 

 



Табела 7. Структура незапослених лица према степену образовања у јануару 2022. године 

Структура незапослених лица према степену образовања у Јануару 2022 године 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

КАТЕГОРИЈЕ 
  УКУПНО ЖЕНЕ  МУШКАРЦИ 

УКУПНО 2386 1115 1271 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

I 849 434 415 

II 30 12 18 

III 557 192 365 

IV 675 330 345 

V 3 0 3 

VI-1 77 39 38 

VI-2 33 23 10 

VII-1 162 85 77 

VII-2 0 0 0 

VIII 0 0 0 

*Национална служба за запошљавање 
 

Табела 8. Структура незапослених лица према полу и старости у јануару 2022. године 

Структура незапослених лица према полу и старости у јануару 2022 године 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

КАТЕГОРИЈЕ 
  УКУПНО ЖЕНЕ  МУШКАРЦИ 

УКУПНО 2386 1115 1271 

ГОДИНЕ 
СТАРОСТИ 

15-19 година 77 33 44 

20-24 година 167 80 87 

25-29 година 209 94 115 

30-34 година 180 94 86 

35-39 година 247 114 133 

40-44 година 267 126 141 

45-49 година 300 157 143 

50-54 година 327 160 167 

55-59 година 348 167 181 

60-64 година 264 90 174 

65-више година 0 0 0 

*Национална служба за запошљавање 
 
 



4.3 АНАЛИЗА РЕСУРСА 
 

4.3.1 Капацитети ЈЛС 
 

Сектор / институција Постојећи ресурси На чему треба радити? 
1. Локална самоуправа Руководство општине Књажевац чине: 

председник, заменик председника и 2 
помоћника. 
Општинска управа Књажевац има 61 стално 
запосленог и 7 запослених на одређено време. 
Рад Општинске управе је организован кроз 7 
одељења. 

- јачати капацитете ЈЛС, са нагласком на 
капацитете који се баве питањима младих 
(Координатор КЗМ, Омладински центар…) 

2. Установе социјалне заштите: 
- Центар за социјални рад „др Михајло Ступар“ 
- Завод за васпитање деце и омладине 

Установе социјалне заштите добро функционишу 
и успешно раде. 
Центар за социјални рад успешно пружа услуге 
постојећим корисницима. 
Завод за васпитање деце и омладине је добро 
уређен и има веће капацитете од тренутно 
искоришћених. У непосредној близини Завода се 
налази и ОШ „Младост“ у коју иду деца 
корисници услуга Завода, као и заједнички 
спорски терени. 

- Јачати људске ресурсе у установама социјалне 
заштите, 
- Искористити капацитете Завода у потпуности, 
- Реновирати спортске терене у оквиру Завода и 
школе, 
- Основати Саветовалиште за младе. 

3. Просветне установе: 
- Књажевачка гимназија 
- Техничка школа 
- ОШ „Д. Т. Каплар“ 
- ОШ „Вук Караџић“ 
- ОШ „Дубрава“ 
- ОШ „Младост“ 
- ОМШ „Предраг Милошевић“ 
- Дом ученика средњих школа 
- Регионални центар за стручно усавршавање 

Просветне установе у општини Књажевац су у 
одличном стању и добро опремљене. Све школе 
имају сређене учионице, холове, тоалете, 
фискултурне сале… Фискултурне сале ОШ Д. Т. 
Каплар и Техничке школе се користе и као 
спортске хале. ОШ „Дубрава“ уместо фискултурне 
сале има балон салу, која служи намени, а у плану 
је и изградња фискултурне сале од чврстог 
материјала. 
Све школе су реновиране у складу са правилима 
енергетске ефикасности. 

- Одржавати добро стање образовних установа, 
- Унапређивати компетенције наставног кадра 
кроз обуке, 
- Изградити салу у ОШ „Дубрава“, 
- Додатно унапредити истурена одељења школа 
у руралним срединама, 
- Обезбедити отварање установе за високо 
образовање или истуреног одељења, како би 
млади након завршене средње школе могли да 
наставе школовање у свом граду. 



Средњошколцима који долазе из руралних 
подручја општине Књажевац или других градова 
је на располагању и Дом ученика средњих школа 
у којем по повољним субвенционисаним 
условима (општина Књажевац дотира трошкове 
боравка у Дому ученика, тако да је за ученике 
боравак бесплатан) могу да бораве током целог 
школовања. 
Просторије Регионалног центра за стручно 
усавршавање (две учионице) су у потпуности 
опремљене за одржавање обука, радионица, 
курсева... 

4. Институције културе 
- Дом културе 
- Завичајни музеј 
- Народна библиотека „Његош“ 

Седиште Дома културе се налази у изузетно 
функционалној згради наменски грађеној за 
установу тог типа. Дом културе има могућност 
организовања бројних културних догађаја као што 
су: представе, филмови, изложбе, различити 
скупови… 
Завичајни музеј Књажевац кроз сталну и 
привремене поставке нуди богате садржаје из 
културно – историјског наслеђа још од римског 
периода до данашњих дана. 
Народна библиотека „Његош“ је смештена у 
просторијама Дома културе. Садржи око 67.000 
књига из свих области људског знања и 
стваралаштва, а бави се и издавачком 
делатношћу. 

- У складу са могућностима улагати у 
реновирање просторија Дома културе и опрему, 
- Додатно обогатити културне садржаје. 

5. Спорт и рекреација 
- Спортски савез Књажевца који за чланове 

има 32 клуба  
- Рекреативни спорт 

Организација спортских активности у Књажевцу је 
поверена Спортском савезу Књажевца. Чланови 
Савеза су 32 клуба у којима је могуће тренирати 
готово све тимске и индивидуалне спортове. 
Спортску инфраструктуру Књажевца између 
осталог чине потпуно реновиран комплекс 
градског стадиона са главним и два помоћна 

- Унапређење постојеће спортске 
инфраструктуре, 
- Коришћење спортских капацитета у туристичке 
сврхе за припрему спортиста и привлачење 
млађих туриста (обогатити садржаје комплекса 
базена „Бањица“ и Ргошке Бањице изградњом 
мини аква парка и рехабилитационог wellness 



терена и тереном за мали фудбал са вештачком 
травом, стадиони у селима, две спортске хале, 
фискултурне сале школа, тениски терени, базен 
„Бањица“ олимпијских димензија, Ски центар на 
Старој Планини… 
Спортистима рекреативцима су поред поменутих 
капацитета на располагању и уређени терени 
распоређени у различитим деловима града, стазе 
за шетњу и трчање, као и теретана на отвореном 
поред Сврљишког Тимока. 

центра…), 
- Изградити додатне терене за бављење 
рекреативним спортом. 

6. Удружења грађана 
- Више од 35 удружења грађана 

У Књажевцу постоји више од 35 активних 
удружења грађана која се баве различитом 
тематиком. Удружења „Центар за креативни 
развој Књажевац“, „Центар локалне демократије 
ЛДА“, и „Дирекција за стратегију и интеграцију 
Рома“ се директно баве питањима младих, а у 
зависности од интересовања, млади се могу 
укључити и у рад других удружења. 
Удружење „Фестивал културе младих Србије“ се 
традиционално бави организацијом фестивала са 
најдужом традицијом у Србији – Фестивала 
културе младих Србије, за који обезбеђује 
средства преко конкурса који расписује општина 
Књажевац као и из других извора. 

- Пружити додатну подршку и унапредити 
капацитете удружења која се баве питањима 
младих 

7. Установа здравствене заштите 
- Здравствени центар Књажевац 

За здравствену заштиту на територији Књажевца 
је задужен Здравствени центар Књажевац. 
Опремљен је у складу са величином и 
карактеристикама општине. У склопу 
Здравственог центра се налазе и болнички 
капацитети, служба хитне помоћи, као и сеоске 
амбуланте. 

- Јачати капацитете Здравственог центра, 
- Покренути Саветовалиште за младе. 

8. Запошљавање 
- Организациона јединица Националне 

У Књажевцу постоји организациона јединица 
Националне службе за запошљавање која 

- Јачати капацитете тренинг центра кроз 
усавршавање наставног кадра, као и увођење 



службе за запошљавање 
- Тренинг центар 
- Омладинске задруге (ОЗ Књажевац, ОЗ 

ЗАК019, ОЗ Младост) 

повезује младе (као и остале незапослене у 
Књажевцу) са тржиштем рада. Поред тога, 
грађани такође могу конкурисати за разне 
програме за покретање или проширење 
сопственог посла. 
Кроз пројекат који је спровело удружење Тимочки 
клуб у сарадњи са ИОМ-ом, основан је тренинг 
центар где незапослени могу бесплатно 
унапредити своја знања и способности како би 
лакше дошли до посла. 
Млади могу наћи привремени посао и преко 
омладинских задруга. 

додатних курсева за стицање нових компетенција. 
- Увећање средстава за спровођење мера ЛАПЗ-
а 

9. Остало 
- Формирање Омладинског центра 

У општини Књажевац не постоји Омладински 
центар. По мишљењу младих Омладински центар 
би био значајан додатак садржајима који се нуде 
младима Књажевца.  

- Основати Омладински центар са адекватно 
опремљеним просторијама за различите 
активности. 

 



  

4.3.2  Финансијски ресурси  - издвајања из градског буџета за потребе младих 
 

На основу ранијих Одлука о финансијској подршци породици са децом, општина 
Књажевац је дужи низ година додељивала стипендије најбољим ученицима и студентима 
са територије општине. 

Новом Одлуком о финансијској подршци породици са децом која је донета 2019. 
године повећан је број категорија ученика и студената који могу да остваре право на 
стипендије. Посебно се водило рачуна да се поред критеријума оствареног успеха у школи 
и на студијама у обзир узму и критеријуми као што је социо – економски статус и други. 
Овакво дефинисање критеријума пружа могућност ученицима и студентима из друштвено 
осетљивих група, да упркос потенцијалном слабијем успеху остваре право на стипендију 
која им је веома потребна. 

Захваљујући овако дефинисаним критеријумима, преко 300 ученика и студената из 
Књажевца, сваке године оствари право на стипендију која се исплаћује 10 месеци 
годишње. 

Како би додатно наградила најбоље студенте, општина Књажевац од 2022. године 
додељује и једнократну новчану помоћ за 30 најбољих студената на Светосавском 
конкурсу симболично названом „Будућност Књажевца“. 

Такође, ученици књажевачких средњих школа из руралних делова општине, као и 
ученици који похађају средњу школу у Књажевцу, а имају пребивалиште ван територије 
општине Књажевац, имају право на бесплатан смештај у Дому ученика средњих школа. 
Трошкове које би плаћали родитељи ученика рефундира општина Књажевац. 

Општина Књажевац значајна средства издваја за рад и функционисање Спортског 
савеза Књажевца и његових чланица (око 50.000.000,00 динара годишње). На овај начин 
млади Књажевца имају могућност да се у складу са својим афинитетима баве скоро свим 
актуелним спортовима. 

Претходних година је општина Књажевац реализовала пројекте преко којих је 
обновљена спортска инфраструктура почев од саме зграде Спортског савеза у којој се 
налази најсавременији Центар за рано откривање постуралних поремећаја код деце, 
затим комплекс градског стадиона, две спортске хале… Направљено је неколико терена за 
бављење рекреативним спортом. Наредних година се планира увећање њиховог броја. 

Сваке године општина Књажевац расписује Јавни конкурс за финансирање 
програма удружења грађана (за ове намене се из буџета општине издваја око 
15.000.000,00 динара на годишњем нивоу). Најважнији и највећи програм који се 
годинама подржава је свакако организација Фестивала културе младих Србије – једног од  
фестивала са најдужом традицијом у Србији. 



  

4.4 SWOT анализа 
 

S    Предности 

- Локална самоуправа која активно 
подржава програме намењене младима;  

- Системска подршка са националног 
нивоа у процесу креирања локалне омладинске 
политике (Национална стратегија за младе, 
национална развојна документа, Конкурси 
МОСа за подршку омладинским акцијама и 
програмима…); 

- Постојање локалних НВО које се баве 
младима; 

- Постојање различитих услуга и 
програма, из других сектора - образовање, 
социјална заштита, здравствена заштита .., који 
су намењени различитим категоријама младих;  

- Развијено цивилно друштво, са 
разноврсним областима деловања и великим 
бројем чланова; 

- Традиционално добра сарадња сва три 
сектора – јавног, цивилног и приватног – као и 
свих кључних актера локалне заједнице у 
реализацији активности и решавању питања од 
значаја за живот локалне заједнице 

W    Слабости 

- Непостојање појединих елемената 
институционалног оквира за локалну 
омладинску политику (Канцеларија за младе,  
програмско издвајања из локалног буџета за 
омладинске програме); 

- Недостатак високошколске установе; 

- Непостојање Омладинског центра или 
неког другог јавног простора намењеног 
искључиво младима; 

- Недовољна информисаност младих о 
постојећим програмима, могућностима и 
правима; 

- Недостатак програма намењених 
младима са села; 

- Недостатак омладинских програма који 
ће обезбедити ширу социјалну инклузију младих 
из социјално осетљивих категорија; 

- Негативан природни прираштај и 
негативна стопа кретања становништва - у 
периоду између два пописа број становника 
општине се смањио за 15,3%, што је једна од 
највећих негативних стопа у Републици Србији. 
Поред тога, становништво општине Књажевац је 
значајно старије од просека Србије, а посебно 
забрињавајуће је што је више него дупло већи 
удео старог становништва (29,8%) у односу на 
младе (13,3%), а стопа природног прираштаја је 
негативна (- 16,65%) 

- Недостатак програма подршке 
намењеног специфично младима у ванредним 
ситуацијама (попут пандемије КОВИД- 19) у виду 
саветовалишта за младе или неког другог 
програма 



  

O   Могућности  

- Повећано учешће младих у доношењу 
одлука кроз новоформирано Саветодавно тело 
младих општине Књажевац и веб платформу 
Зона младих Књажевац 

- База података о младима на веб 
платформи Зона младих Књажевац 

- НВО сектор – даљи развој омладинског 
НВО сектора на локалном нивоу, и повезивање 
са националним и регионалним лидерима у 
области омладинске политике 

- Успостављање међуопштинских 
омладинских програма, који ће обезбедити 
заједничко коришћење ресурса и тиме 
обезбедити разноврсније програме за младе 

- Ефикасније коришћење екстерних 
извора финансирања 

- Размена искустава и добре праксе на 
регионалном и међународном нивоу у циљу 
успостављања иновативних услуга и програма за 
младе 

- Коришћење других ресурса општине у 
циљу унапређења положаја младих – 
туристички ресурси, природни ресурси… 

- Сарадња са младима из дијаспоре. 

T      Претње 

- Смањење броја становника на 
територији општине које указује на неповољну 
демографску ситуацију, што је уједно и један од 
највећих проблема и Републике Србије. Као и 
Република Србија, и општина Књажевац је 
суочена са израженим депопулационим 
трендом, а смањење становништва резултат је 
негативног природног прираштаја и негативног 
миграционог салда. Смањење броја становника 
и старење популације директно утичу и на 
смањење радно способног становништва а тиме 
и на развој локалне заједнице; 

- Неповољан демографски развој 
удружен са вишедеценијски негативним 
природним прираштајем и израженим 
(е)миграционим тенденцијама, пре свега млађег 
средовечног становништва (ка другим 
областима и општинама Републике и ка 
иностранству) доводи до веома сложених и 
далекосежних последица и ефеката миграција 
које се најдиректније осећају на локалном нивоу 
у смислу утицаја на локалну средину, 
демографију, ефекте на тржиште рада а тиме и 
на економско назадовање локалне заједнице, 
образовно заостајање њених становника, 
сиромаштво и продубљивање регионалних 
диспаритета 

 



  

Одељак 5 ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА МЛАДИХ 
 

Током 2021. године удружење грађана Центар за креативни развој – Књажевац је 
спровело истраживање под називом „Питајмо грађане шта младима треба!“. На основу 
резултата истраживања је израђен документ: „Предлози и препоруке младих и грађана 
општине Књажевац за побољшање квалитета живота младих“ у коме су предложене 
следеће мере: 

1. Уређење простора намењеног младима – оснивање Омладинског центра, 
2. Стварање бољих услова за рекреативно бављење спортом, 
3. Формирање / поновно покретање бесплатног саветовалишта за младе, 
4. Богатији културно уметнички садржаји намењени младима. 

У оквиру реализација пројекта „Дигитално партнерство – општина и млади“ који у 
партнерству реализују општина Књажевац и Центар за креативни развој – Књажевац, 
одржано је пет консултативних састанака са представницима младих на којима су млади 
имали прилику да искажу своје потребе и интересовања и оне се у највећој мери 
поклапају са препорукама из горе наведеног документа. Поред тога исказана је и потреба 
за бољим информисањем младих и могућностима за омладинске размене. 



  

Одељак 6 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

6.1 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

- Стратешки циљ 1: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и 
мушкараца, 

- Стратешки циљ 2: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и 
развој компетенција и иновативности младих, 

- Стратешки циљ 3: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у 
друштву, 

- Стратешки циљ 4: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца, 

- Стратешки циљ 5: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих, 

- Стратешки циљ 6: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из 
категорија у ризику од социјалне искључености, 

- Стратешки циљ 7: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и 
подршка младим мигрантима, 

- Стратешки циљ 8: Унапређен систем информисања младих и знање о младима, 

- Стратешки циљ 9: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних 
садржаја. 

 
Нова стратегија која је у изради, дефинише следеће циљеве: 
 
Општи циљ: 
 

- Унапређен квалитет живота младих 
 
Посебни циљеви: 
 

- Посебан циљ 1: Омладински рад је стандардизован у систему неформалног 
образовања и континуирано се спроводи, 

- Посебан циљ 2: Просторни капацитети и услуге за спровођење омладинске 
политике су унапређени и функционални у свим ЈЛС, 

- Посебан циљ 3: Млади су активни учесници друштва на свим нивоима, 

- Посебан циљ 4: Млади имају равноправне могућности и подстицаје да развијају 
своје потенцијале и компетенције, који доводе до социјалног и економског 
осамостаљивања, 

- Посебан циљ 5: Створени услови за добро здравље, безбедно окружење и 
социјално благостање младих. 



  

 

6.2 ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТ 

Просторни капацитети и услуге за 
спровођење омладинске политике су 
унапређени и функционални у 
општини Књажевац 

Канцеларија за младе је активна – координатор 
КЗМ 

Оснивање омладинског центра 

Млади су активни учесници друштва 
на свим нивоима 

Саветодавно тело младих активно учествује у 
доношењу одлука које се тичу младих у 
општини Књажевац 

Управљачка тела јавних институција у свом 
саставу имају макар једну особу млађу од 30 
година (управни одбор ДК, Музеја, Библиотеке, 
Спортског савеза...) 

Ученички парламенти у школама су активни и 
заступају интересе ученика 

Млади имају равноправне могућности 
и подстицаје да развијају своје 
потенцијале и компетенције, који 
доводе до социјалног и економског 
осамостаљивања 

Програми подршке образовању младих из 
осетљивих група 

Програми подршке запошљавању младих 

Каријерно саветовање 

Програми неформалног образовања, стицање 
меких вештина 

Створени услови за добро здравље, 
безбедно окружење и социјално 
благостање младих. 

Оснивање саветовалишта за младе 

 



  

 
6.3 АКТИВНОСТИ 

 
- Омладински центар, 

- Зона младих, 

- Саветодавно тело младих, 

- Програмско финансирање програма за младе, 

- Успостављање партнерства са ОЦ и НВО у окружењу, 

- Прекогранична сарадња, 

- Учешће у националним и интернационалним програмима за младе, 

- Подршка запошљавању младих – пословни клуб младих, 

- CoWorking простор у Омладинском центру, 

- Подршка младима из осетљивих група у образовању и социјализацији кроз 
туторинг програм. 



  

 

Одељак 7 АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 
 
Овај одељак дефинише улогу и одговорности локалне КЗМ и локалног координатора у 
процесу спровођења ЛАПа, односно активности које треба да реализује, и то су: 
 

1. Активности за које је директно задужена КЗМ у оквиру ЛАПа (у Одељку 6.2) 
2. Активности које имају за циљ праћење спровођење ЛАПа (Одељак 9 – ревизија 

ЛАПа) 
3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ1 

 
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 координатор, а у складу са 
локалним приликама и задатим индикаторима2. 

Такође, реализација ових активности ће дугорочно допринети успостављању 
функционалног и ефикасног институционалног оквира за бављење омладинском 
политиком на општине Књажевац 
 
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 - Стандарди рада локалних канцеларија за младе 

узимају у обзир 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. 
 

 
1
Према приручнику – ”примена анционалне стратеије за младе на локалном нивоу - Стандарди рада 

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

компетенције локалних короиднатора” 



  

7.2 Компетенције локалних координатора - Координатор канцеларије за младе треба 
да поседује или да развије  следеће опште компетенце: 
 
1. Оптимална координација активности локалне КЗМ  - (1) Координатор зна и разуме 
улогу координатора и канцеларије за младе, (2) Координатор креира и спроводи 
активности намењене младима у складу са делокругом рада КзМ и стратешким 
документима из области омладинске политике. (3) Координатор зна и разуме улогу 
различитих институција које се баве младима на локалном нивоу и активно заговара и 
иницира и подржава успостав. (4) Координатор познаје рад локалне управе и поседује 
знања и компетенције неопходне за рад у локалној управи, 
 
2. Ефикасно управљање расположивим локалним ресурсима - (1) Координатор уме да 
управља материјалним и техничким ресурсима КЗМа, (2) Координатор има развијене 
вештине управљања људским ресурсима , (3) Координатор зна да  идентификује и да 
користи алтернативне изворе финансирања, 
 
3. Познавање  стратешких и законских докумената из области омладинске политике (1) 
Координатор зна, разуме и примењује у пракси основна национална и локална   
документа из области омладинске политике (НСМ, ЗоМ, ЛАП), (2) Координатор 
поседује основна знања о европским трендовима у области омладинске политике, 
 
4. Писмена, усмена комуникација и дигитална писменост – (1) Координатор има 
развијене вештине писменог презентовања информација, анализа и идеја, (2)  
Координатор има развијене вештине усменог презентовања информација, анализа и 
идеја, (3) Координатор има развијене вештине коришћења информационих 
технологија, (4) Координатор поседује активно знање енглеског језика, 
 
5.  Комуникација и интеракција са младима и другим субјектима омладинске политике 
- (1) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са младима, (2) Успешно 
комуницира, размењује информације и сарађује са локалним и другим институцијама, 
организацијама и удружењима која се баве питањима младих, (3) Успешно 
комуницира, размењује информације и сарађује са медијима, (4) Успешно 
комуницира, размењује информације и сарађује са другим КЗМ, (5) Координатор зна и 
примењује вештине преговарања и медијације, 
 
6.  Планирање у омладинској политици  - Координатор је оспособљен за пројектно 
планирање и исто примењује у пракси, 
 
7. Рад са младима  - Координатор поседује знања и вештине потребне за други ниво 
компетенција омладинског радника/це,  
 
8.  Рад са осетљивим групама младих – (1) Координатор је упознат са теоријским и 
практичним аспектима рада са осетљивим групама младих, (2) Координатор разуме 
потребе младих из осетљивих група и укључује их у активности КзМ, 
 
10. Координатор познаје основна документа везана за волонтирање и промовише 

волонтерски рад - Координатор познаје основе волонтерима.  
 

 



  

Одељак 8 УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ 
2015-2025 
 

Национална стратегија за младе - Локални акциони план за младе општине 
Књажевац 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 Књажевац полази од општих стратешких циљева дефинисаних 
Националном стратегијом, а то су: 
 

• Повећан ниво активитета, предузетништва младих, као и континуирано 
унапређивање знања, вештина и компетенција ради брже интеграције у свет рада 
и управљања каријером; 

• Унапређење кључних компетенција младих повећањем доступности, 
прилагођености и квалитета неформалног образовања младих и омладинског рада 
и унапређењем формалног образовања младих; 

• Повећана прилагођеност, доступност, обим и обухват подршке друштвеном 
укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености; 

• Унапређење услова за развијање безбедносне културе  младих; 

• Унапређење здравља и благостања младих развојем здравих стилова живота; 
• Повећана образовна, радна, културна и туристичка мобилност младих и 

међународна сарадња младих; 
• Побољшана доступност, квалитет, релевантност и обим информација за младе; 
• Повећање активног учешћа младих у друштвеном, јавном и политичком животу, у 

свим процесима доношења одлука, њиховом спровођењу, надзору и унапређењу 
на свим нивоима уз обезбеђење интеграције перспективе младих у све  јавне 
политике; 

• Активно укључивање младих у активности и процесе одлучивања заштите животне 
средине и одрживог развоја; 

• Повећање доступности, прилагођености и разноврсности културног садржаја и 
понуде младих и за младе и стварање услова за развој креативних потенцијала 
младих. 

 
У току свог рада, Радна група 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.  



  

ОДЕЉАК 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 када је у питању ЛАП за младе.  

Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године (у периоду 
октобар - децембар), и обезбедиће релевантне податке о реализованим активностима из 
ЛАПа као и о постигнутим резултатима у текућој години.  

Како ЛАП за младе општине Књажевац садржи детаљне активности само за 2022. 
годину и пројекцију активности за преостале 3 године, процес ревизије ће обезбедити 
релевантне податке за детаљну израду плана активности за сваку следећу годину. 

 

Процес 
Када се 

ради 
Садржај Производ 

Процес 
планирања - 
израда ЛАПа 
за младе3 

Једном у 5 
година 

(1) Даје стратешке правце развоја локалне 
омладинске политике за наредних 5 
година. 
 
(2) Детаљан план активности за прву 
годину спровођења ЛАПа 
 
(3) Пројекцију активности за преостале 4 
године ЛАПа 

ЛАП за младе  

Процес 
ревизије4 

Сваке 
године 

(1) Подаци о реализованим активностима 
наведеним у ЛАПу 
 
(2) Подаци о оствареним резултатима у 
процесу спровођења ЛАПа 
 
(3) Детаљан план активности за наредну 
годину (ГОП) базиран на прикупљеним 
подацима и постављеним циљевима у 
ЛАПу 
 
* процес ревизије није могућ без 
претходно усвојеног и имплементираног 
ЛАПа 

Годишњи 
оперативан 
план за 
наредну 
годину 

 
ЛАП за младе почиње са имплементацијом током 2022. године, прва ревизија ће бити 
спроведена крајем 2023.. године. 
 

 
3  Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАПа”  
4  Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије” 



 

Анекси 
 

Анекс 1 Годишњи план активности за 2022. годину 

ПРИОРИТЕТ Активности Рокови 
Очекивани 
резултат 

Индикатор 

Носиоци 
Потребна 

финансијска 
средства 

Надлежни 
органи / 

институције / 
организације 

Учесници Укупно 

Канцеларија за 
младе / 
координатор за 
младе је активна / 
ан и представља 
канал 
комуникације 
између младих и 
локалне 
самоуправе 

Промоција локалне 
омладинске 
политике и 
партиципације 
младих – 
организовање 
конференције за 
младе и подела 
материјала. 

Представљање 
Канцеларије за 
младе младима 
Књажевца. 

Успостављање 
сарадње са ОЦ и НВО 
у окружењу ради 
остваривања 
заједничких циљева 
и размене ресурса. 

Август 
2022. 

Млади су 
информисани 
о  
приоритетима 
локалне 
омладинске 
политике и 
могућностима 
за учешће у 
доношењу 
одлука. 

Млади су 
упознати са 
улогом КЗМ и 
могућностима 
које пружа. 

Искоришћени 
заједнички 
ресурси са 
НВО и ОЦ у 
окружењу 

Одржана 
конференција 
за младе и 
подељен 
промотивни 
материјал. 

Одржане 2 
презентације 
КЗМ у средњим 
школама. 

КЗМ 
представљена 
на веб порталу 
Зона младих 
Књажевац. 

Контактиране 
НВО и ОЦ у 
окружењу ради 
успостављања 
сарадње. 

Мапирани 

Локална 
самоуправа, 
координатор 
КЗМ 

Саветодавно 
тело младих 

Ученици 
средњих 
школа у 
Књажевцу 

Млади 
Књажевца 

/ 



 

потенцијални 
заједнички 
ресурси са НВО 
и ОЦ у 
окружењу 

Основан је 
Oмладински 
центар са 
програмом и 
услугама који су 
планирани према 
потребама младих 

Одређивање 
простора који ће бити 
намењен за 
Омладински центар. 

Израда техничке 
документације са 
проценом трошкова 
за уређење ОЦ. 

Доношење одлуке о 
оснивању 
Омладинског центра 
у Књажевцу и начину 
управљања. 

Израда нацрта 
програма 
Омладинског центра 
кроз консултативни 
процес са 
Саветодавним телом 
младих, НВО које 
раде са младима и 
младима Књажевца 

Уређивање простора 
Омладинског центра 

Децембар 
2022 

Простор 
намењен 
Омладинском 
центру је 
уређен и 
прилагођен 
намени. 

Програм рада 
ОЦ је у складу 
са потребама 
младих. 

Усвојена одлука 
о оснивању ОЦ. 

Уређен простор 
ОЦ. 

Усвојен 
програм рада 
ОЦ. 

Локална 
самоуправа, 
координатор 
КЗМ 

Саветодавно 
тело младих 

НВО које 
раде са 
младима 

Млади 
Књажевца 

Тачан износ 
потребних 
финансијских 
средстава биће 
утврђен након 
израде техничке 
документације за 
уређење ОЦ 



 

Програми 
подршке 
образовању 
младих из 
осетљивих група 

Процена потреба за 
додатном подршком 
младима у 
образовању и израда 
предлога програма 
подршке. 

Септембар 
2022 

Израђен 
предлог 
програма 
подршке на 
основу 
процењених 
потреба и 
представљен 
локалној 
самоуправи. 

Урађено 
истраживање у 
циљу процене 
потреба. 

Израђен 
предлог 
програма 
подршке. 

Локална 
самоуправа, 
координатор 
КЗМ Образовне 
установе у 
Књажевцу 

Саветодавно 
тело младих. 

НВО које раде са 
младима и 
припадницима 
осетљивих група 

Млади 
Књажевца 

Ученици 
средњих 
школа у 
Књажевцу 

 

 

Програми 
подршке 
запошљавању 
младих 

Информисање 
младих о 
програмима подршке 
запошљавању 
младих 

Евалуација 
постојећих програма  

Процена потреба 
НЕЕТ популације и 
планирање додатне 
подршке 
припадницима ове 
групе. 

Децембар 
2022 

Млади су 
информисани 
о  програмима 
подршке 
запошљавању 
младих путем 
Платформе 
Зона младих. 

Саветодавно 
тело младих 
евалуирало је 
програме 
подршке 
запошљавању 
младих и дало 
предлоге за 
унапређење. 

Редовно 
објављивање 
информација о 
програмима 
подршке 
запошљавању 
на платформи 
Зона младих 
Књажевац. 

Урађена 
евалуација 
програма и 
израђене 
препоруке за 
унапређење. 

Локална 
самоуправа, 
координатор 
КЗМ 

Саветодавно 
тело младих 

Млади 
Књажевца 

 

Каријерно 
саветовање 

Информисање 
младих о Е2Е 
програму 

Информисање о раду 

   Локална 
самоуправа, 
координатор 

Млади 
Књажевца 

 

 



 

Тренинг центра 

Информисање 
младих о 
могућностима за 
образовање  

Услуга каријерног 
саветовања у склопу 
Саветовалишта за 
младе и 
Омладинског центра 

КЗМ 

Саветодавно 
тело младих 

НВО које раде са 
младима 

НСЗ 

Тимочки клуб 

Програми 
неформалног 
образовања, 
стицање меких 
вештина 

Планирање програма 
Саветовалишта за 
младе и 
Омладинског центра  

Подршка младима за 
учешће у 
националним и 
интернационалним 
програмима за младе 

Подршка 
прекограничној 
сарадњи младих 

 Програм рада 
Саветовалишта 
за младе и 
Омладинског 
центра 
укључују 
програме за 
стицање меких 
вештина 

Увећан број 
младих из 
Књажевца који 
учествују у 
националним 
и 
интернациона
лним -
програми-ма 
за младе 

Израђени 
програми рада 
Саветовалишта 
за младе и 
Омладинског 
центра 

Најмање 50 
младих из 
Књажевца 
учествовало је у 
неком од 
националним и 
интернационал
них програма за 
младе 

Локална 
самоуправа, 
координатор 
КЗМ 

Саветодавно 
тело младих 

НВО које раде са 
младима 

 

Млади 
Књажевца 

 

 

 



 

 
 

Анекс 2 Пројекција активности за период 2023 - 2024. године 
 

ПРИОРИТЕТ Активности Рокови 
Очекивани 
резултат 

Индикатор 

Носиоци 
Потребна 

финансијска 
средства 

Надлежни органи 
/ институције / 

организације 
Учесници Укупно 

Канцеларија за 
младе је активна и 
представља канал 
комуникације 
између младих и 
локалне 
самоуправе 

Анализа потреба 
младих Књажевца 
 
КЗМ сарађује са 
Саветодавним 
телом младих у 
циљу унапређења 
положаја младих 
Књажевца 
 
Учествовање у 
конкурсима МОС-а, 
Ерасмус +, 
прекогранични 
програми 

2024 КЗМ планира 
активности 
према 
потребама 
корисника 
 
Млади учествују 
у доношењу 
одлука на 
локалном нивоу 
 
Обезбеђена 
средства за 
реализацију 
активности 
намењених 
младима 
Књажевца 
Уведени нови 
програми и 
услуге 
намењени 
младима 

Урађено 
истраживање о 
потребама 
младих и 
урађен план 
рада КЗМ 
 
Предлози и 
препоруке КЗМ 
и Саветодавног 
тела младих 
Локалној 
самоуправи 
 
Број одобрених 
пројеката 
Број нових 
програма и 
услуге 
намењених  
младима 

Локална 
самоуправа 

КЗМ 

Саветодавно тело 
младих 

НВО које раде са 
младима 

Млади  



 

Основан је 
Oмладински центар 
са програмом и 
услугама који су 
планирани према 
потребама младих 

Организовање 
редовног програма 
за младе у 
Омладинском 
центру 
 
Праћење рада 
Омладинског 
центра и планирање 
активности према 
потребама младих 

2024 Омладински 
центар је 
простор који 
млади користе у 
циљу 
квалитетног 
провођења 
слободног 
времена кроз 
организовање 
едукативних, 
културних и 
забавних 
активности  

План рада ОЦ 
 
Извештај о 
реализованим 
активностима 

Локална 
самоуправа 
КЗМ 
Саветодавно тело 
младих 
НВО које раде са 
младима 

  

Програми подршке 
образовању младих 
из осетљивих група 

Реализација 
програма подршке 
према урађеној 
процени потреба 
Туторинг програм 

2024 Млади из 
осетљивих група 
постижу боље 
резултате у 
образовању 
Смањено 
осипање из 
образовног 
система 

 Локална 
самоуправа 
КЗМ 
Саветодавно тело 
младих 
НВО које раде са 
младима 

  

Програми подршке 
запошљавању 
младих 

Реализација 
програма подршке 
према урађеној 
процени потреба 
 
Основан пословни 
клуб младих 

2024 Повећана 
запошљивост 
младих 
 
Умањен 
проценат 
незапослених 
младих 

 Локална 
самоуправа 
КЗМ 
Саветодавно тело 
младих 
НВО које раде са 
младима 
Тимочки клуб 

  

Каријерно 
саветовање 

Услуга каријерног 
саветовања у склопу 
Саветовалишта за 
младе и 

2024      



 

Омладинског 
центра 

Програми 
неформалног 
образовања, 
стицање меких 
вештина 

Планирање 
програма 
Саветовалишта за 
младе и 
Омладинског 
центра  

Подршка младима 
за учешће у 
националним и 
интернационалним 
програмима за 
младе 

Подршка 
прекограничној 
сарадњи младих 

 Програм рада 
Саветовалишта 
за младе и 
Омладинског 
центра укључују 
програме за 
стицање меких 
вештина 

Увећан број 
младих из 
Књажевца који 
учествују у 
националним и 
интернационалн
им програмима 
за младе 

Израђени 
програми рада 
Саветовалишта 
за младе и 
Омладинског 
центра 

Најмање 50 
младих из 
Књажевца 
учествовало је 
у неком од 
националних и 
интернационал
них програма 
за младе 

Локална 
самоуправа, 
координатор КЗМ 

Саветодавно тело 
младих 

НВО које раде са 
младима 

Млади 
Књажевца 

 

 


