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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 

  
 

УУввоодд  
 

Општина  Књажевац и Општински координациони одбор за социјалну 
политику   ( у даљем тексту ОКОСП) од 2005. године интензивније покушавају да 
обезбеде услове за квалитетније решавање социјалних проблема. Препозната је 
потреба да се стратешки размишља о наредном периоду од 5 година и да се поставе 
жељени оквири у области социјалне политике, а у складу са Националном 
стратегијом за смањење сиромаштва у Србији и нацртом Стратегије реформе 
система социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.  

Стратешки план за социјалну политику општине Књажевац израђен је са 
циљем да допринесе унапређењу  социјалне заштите најсиромашнијих грађана и 
њихових породица, путем адекватнијег одређивања и обезбеђивања 
егзистенцијалног минимума,  као и да допринесе  унапређењу квалитета живота 
оних грађана којима је из различитих разлога потребна помоћ у задовољавању 
основних животних потреба које се на други начин не могу задовољити. 

Израдом Стратешког плана стварају се могућности да се услуге развијају 
плански  у складу са идентификованим потребама корисника на различитим 
нивоима,на основу доброг познавања и дефинисања приоритетних потреба и 
постојећих  ресурса. Те услуге треба да буду целовите, да се наслањају једна на другу, 
односно да буду у континууму, да су територијално и функционално доступне, да 
подржавају живот корисника у заједници,  да унапреде понуду и квалитет  и омогуће 
неодложне интервенције. Да би се овај начин рада одржао, разрадио и унапредио, 
неопходно је развијати капацитете институција и организација које су саставни део 
система социјалне политике или се баве проблемима који су везани за ову област. С 
обзиром на ограничена буџетска средства којима општина располаже, потребно је 
јасно и прецизно  утврдити приоритете деловања и усмерити активности ка 
дефинисаним циљним групама и корисницима услуга.  

Основ стратегије у области социјалне политике чини партнерство локалне 
самоуправе, Центра за социјални рад «Др Михајло Ступар“, свих јавних 
институција, установа и удружења грађана која су се овом приликом на један 
квалитетно другачији начин окупили на заједничком задатку. 

Због својих универзалних вредности и користи за грађане, реализација овог 
стратешког плана требала би да буде независна од политичких промена у локалној 
власти, што омогућује општини да пронађе праве моделе за решавање бројних 
социјалних проблема.  

Стратешки план је направљен према актуелним подацима и приоритетима, 
који су дефинисани у времену његовог доношења, али у његовој реализацији могуће 
је  мењати поједине сегменте и прилагођавати их потребама грађана, јер стратешки 
план представља развојни документ.  
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ООппшшттииннссккии  ккооооррддииннааццииооннии  ооддббоорр  ззаа  ссооцциијјааллннуу  ппооллииттииккуу  
 

     Одлуком председника Општине број 550-1/2006-II/02 од 28.02.2006. године 
формиран је Општински  координациони одбор за социјалну политику Општине 
Књажевац (ОКОСП), и то  као саветодавно тело председника Општине. 

Циљ оснивања Општинског координационог одбора за социјалну политику 
(ОКОСП) је јачање социјалне политике на општинском нивоу и промовисање 
ефикасних и делотворних мера у области социјалне политике, заснованих на 
стварању тематских партнерстава између институција и цивилног сектора, које ће 
значајно утицати на стварање општинске стратегије за смањење сиромаштва, 
неједнакости и социјалне искључености. 

Општински координациони одбор за социјалну политику општине 
Књажевац (ОКОСП) чине 22 члана (и њихових заменика), представника ресорних 
сектора:  

 
 СЕКТОР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1 Љубица Николић, члан 
2 Биљана Станојевић, заменик 
3 Гордана Раденковић, члан 
4 Горица Петровић, заменик 
5 Марија Јеленковић, члан 
6 

Локална самоуправа

Миле Митић, заменик 
7 Снежана Јовановић, члан 
8 

Запошљавање 
Драгица Цветковић, заменик 

9 Снежана Николић, члан 
10 Љиља Петровић, заменик 
11 Јован Стаменић, члан 
12 

Социјална заштита 

Гордана Николић, заменик 
13 Јелена Антић, члан 
14 

Здравство 
Душица Митић, заменик 

15 Снежана Павковић, члан 
16 

Цивилно друштво 
Слађана Милутиновић, заменик 

17 Драган Антанасијевић, члан 
18 

Месна заједница 
Саша Станковић, заменик 

19 Јасмина Ћирић, члан 
20 Ангелина Васиљевић, заменик 
21 Весна Давидовић, члан 
22 

Образовање 

Снежана Ђурић, заменик 
 

Председавајући Општинског координационог одбора за социјалну политику 
(ОКОСП) је представник локалне самоуправе, чија је улога да обезбеди континуитет 
у раду и умрежавање свих релавантних актера из области социјалне политике на 
локалном нивоу.  

Општина Књажевац и Општински координациони одбор за социјалну 
политику овим се обавезују да ће се бавити приоритетима и циљевима постављеним 
у овом Стратешком плану и да ће развијати Стратешки план у складу са потребама 
и захтевима свих грађана општине Књажевац. 
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11..  ВВииззиијјаа  
 
 

Желимо да Општина Књажевац буде препозната у региону као 
општина која ефикасно идентификује и организовано и одговорно решава  
проблеме у области социјалне политике препознајући потребе грађана, a 
користећи нове методе организације рада и одлучивања . 

Општину Књажевац у 2012. видимо као динамичну општину која својим 
грађанима нуди висок ниво квалитета услуга социјалне заштите, образовања, 
сигурности,  могућности за професионално усавршавање за младе и одрасле, која 
охрабрује своје грађане да достигну своје максималне потенцијале и  успешно 
доприносе развоју заједнице. 
  

2. ММииссиијјаа 
 

 
Наш мото: „ ССввии  ззаајјеедднноо,,  ррааввннооппррааввнноо!! „ израз је нашег уверења да само 

партнерским радом свих релевантних институција и организација, развојем 
њихових капацитета и степена стручности и професионалности, можемо да 
успоставимо ефикасан систем социјалне политике, у коме су услуге доступне 
корисницима услуга и омогућено им је активно учешће у процесу планирања даљих 
активности. 

Подизањем нивоа професионалне компетентности пружалаца услуга, 
успоставићемо ефикасан систем социјалне политике у коме су све услуге засноване 
на потребама корисника и једнако доступне свим корисницима. Јачањем капацитета 
локалне заједнице и афирмисањем остварених вредности у децентрализованом 
систему управљања, створићемо и афирмисаћемо позитивне обрасце живота за 
добробит грађана. 
 

 
 

  
  
  

ООККООССПП  

Установе 
социјалне 
заштите  

(ЦСР, Г е р о н- 
т о л ошки  
ц е н - т а р , 
З а в о д  з а  

 
 

Општинска 
управа 

 

 
 

Здравствени 
центар 

 
 

 
 

Основне и 
средње 
школе 

 

 
 

Невладине 
организације 

 

 
 

Национална 
служба за 
запошља-
вање 
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33..  ППррииннццииппии  ии  ввррееддннооссттии  
 
 
ППРРИИННЦЦИИППИИ  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ССТТРРААТТЕЕШШККООГГ  ППЛЛААННАА  

 
 Усаглашеност са националним стратегијама и међународним стандардима, 
 Дугорочна перспектива – циљно усмерена планска активност у припреми и 
праћењу, 

 Мултидисциплинарни и међусекторски приступ – партнерства, 
 Транспарентност процеса планирања ( доступност информација свим 
заинтересованим странама), 

 Активно учешће корисника у процес планирања и праћења, 
 Ефикасност (исплативост кроз економичност) уз максимално коришћење 
постојећих ресурса, 

 Специфични, мерљиви, реални и оствариви циљеви, 
 Континуитет у остваривању циљева. 

 
ППРРИИННЦЦИИППИИ  УУ  ППРРУУЖЖААЊЊУУ  УУССЛЛУУГГАА  

 
Услуге које се планирају овим стратешким планом карактеришу следећи 

принципи: 
 Једнакост у доступности услуга, без обзира на етничко порекло, пол, 
вероисповест, инвалидност и др., 

 Квалитет услуга,    
 Компетентност пружалаца услуга,  
 Стално усавршавање пружалаца услуга, 
 Партнерство између институција, приватног и цивилног сектора где год је то 
могуће, 

 Усклађеност услуга са потребама корисника, 
 Задовољавање потреба најсиромашнијих и најугроженијих категорија 
становништва, 

 Тренутни ефекти и дугорочна перспектива планираних активности. 
 

ППРРИИННЦЦИИППИИ  ИИЗЗММЕЕННАА  ИИ  ДДООППУУННАА  ССТТРРААТТЕЕШШККООГГ  ППЛЛААННАА  
 

Приликом израде стратешког плана за социјалну политику, као смера за 
будући развој општине Књажевац у овој области, чланови ОКОСП-а Општине 
Књажевац, консултовали су се и сарађивали са појединцима и организацијама из 
свих ресорних сектора на територији Општине Књажевац. 

Да би смо били сигурни да Стратешки план за социјалну политику изражава 
ставове већине, овај документ је израђен као „Стратегија у развоју“ или „радни 
нацрт“. На тај начин ће локалном становништву, организацијама и институцијама 
бити омогућено да своје примедбе дају  до децембра 2007. године и то на различите 
начине- учешћем на трибинама и фокус групама, закључцима из институција који су 
резултат промена на терену. 

Сви наведени предлози биће разматрани на састанцима Општинског 
координационог одбора за социјалну политику, тела задуженог за израду и 
унапређење стратешког плана, који ће своје предлоге достављати Председнику 
Општине  Књажевац. Усвајањем измена и допуна предложених од стране 
Скупштине општине, израда Стратешког плана биће финализована.  
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44..  ККооннттеекксстт  
 
 

ООссннооввннии  ппооддаацции  оо  ООппшшттииннии  ККњњаажжеевваацц  
 
Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са 

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

Општина се простире на површини од 1.202 km2 и по величини је четврта у 
Републици Србији. Претежни део општине Књажевац припада брдско – планинском 
подручју.   

Највиша тачка на територији општине је Миџор, на Старој планини (2169m 
надморске висине), који је и највиши врх у Републици Србији. Најнижа тачка је 
176m надморске висине и налази се у књажевачкој котлини. Подручје општине 
обухвата 86 насеља, од чега је 85 сеоских насеља.  Сам град се налази на саставу 
Трговишког и Сврљишког Тимока који заједно чине Бели Тимок,  који тече ка 
Зајечару и заједно са Црним Тимоком чини Тимок, по коме је и сама Тимочка 
крајина добила назив.   

У општини Књажевац живи 37.172 становника, од чега 19.705 у граду (подаци 
из последњег пописа становништва, 2002.године). Просечна густина насељености је 
36 становника по km2, што је сврстава у ретко насељене општине.  

Књажевац је са другим градовима повезан друмским и железничким 
саобраћајем. Најважнија друмска саобраћајница је магистрални пут који се пружа из 
правца Зајечара и преко Књажевца води ка Нишу.  

 
Књажевац - БЕОГРАД 280 km 
Књажевац - ЗАЈЕЧАР 40 km 
Књажевац - НИШ 60 km 
Књажевац - ПРАХОВО - ДУНАВ 110 km 
Књажевац - СОКОБАЊА 41 km 
Књажевац - ПИРОТ 64 km 
Књажевац - СОФИЈА 147 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

На подручју општине се налази 
заштићено природно добро  - Парк природе 
„Стара планина“. Подручје општине Књажевац 
је богато водним потенцијалом.  
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Подручје општине Књажевац обухвата град Књажевац и 85 сеоских насеља: 
 

СЕОСКА НАСЕЉА 

1. Алдина Река 30. Доње Зуниче 59. Подвис 

2. Алдинац 31. Дрвник 60. Понор 

3. Балановац 32. Дреновац 61. Потркање 

4. Балинац 33. Дречиновац 62. Причевац 

5. Балта Бериловац 34. Жлне 63, Равна 

6. Бањски Орешац 35. Жуковац 64. Равно Бучје 

7. Бели Поток 36. Зоруновац 65. Радичевац 

8. Берчиновац 37. Зубетинац 66. Ргоште 

9. Божиновац 38. Иново 67. Репушница 

10. Булиновац 39. Јаковац 68. Сврљишка Топла 

11. Бучје  40. Јаловик Извор 69. Скробница 

12. Валевац 41. Јања 70. Слатина 

13. Васиљ 42. Јелашница 71. Стањинац 

14. Видовац 43. Каличина 72. Старо Корито 

15. Вина 44. Кална 73. Стогазовац 

16. Витковац 45. Кандалица 74. Татрасница 

17. Влашко Поље 46. Кожељ 75. Трговиште 

18. Вртовац 47. Крента 76. Трновац 

19. Габровница 48. Лепена 77. Ћуштица 

20. Глоговац 49. Локва 78. Црвење 

21. Горња Каменица 50. Мањинац 79. Црни Врх 

22. Горња Соколовица 51. Миљковац 80. Шарбановац 

23. Горње Зуниче 52. Минићево 81. Шести Габар 

24. Градиште 53. Мучибаба 82. Штипина 

25. Грезна 54. Ново Корито 83. Штитарац 

26. Дебелица 55. Орешац 84. Штрбац 

27. Дејановац 56. Ошљане 85. Шуман Топла 

28. Доња Каменица 57. Папратна   

29. Доња Соколовица 58. Петруша   
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ИИссттоорриијјаа  ооппшшттииннее    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турци су овај крај освојили 1396.године и припојили га Видинском 

пашалуку. Из времена турске власти има мало података. Запис из XVII века ближе 
бележи ондашњи Гургусовац као војно утврђење са палисадима и топом, са 46 
турских и 120 хришћанских кућа.   

Први српски устанак књажевачки крај је захватио 1807. године, када је 
Хајдук Вељко напао Гургусовац, али га није могао заузети, све до српско-руске 

Књажевачки крај је насељен у
време праисторије, о чему сведоче
станишта у Бараници, Шкодрином пољу, 
Дубрави и др, пећински цртеж коњаника у
Габровници и други многобројни
археолошки налази. Антички хроничар 
Плиније (II век н.е.) бележи овај простор 
као део римске провинције Мезија у којој 
живе Мези, Трачани, Дарданци, Трибали, 
Тимахи, који су симбиозом са словенским 
племенима формирали овдашње 
староседелачко становништво Тимочана, 
звано Путуклије. 

Цртеж коњаника у Габровници 

Римско утврђење Timacum minus код 
села Равна, са откопаним бедемима, 
деловима цивилног насеља, богатом 
некрополом, објашњава период историје 
књажевачког краја до времена средњег века. 
У самом граду су пронађени остаци и другог 
познатог касноантичког града Timacum
maius.   

У римској путној карти из IV века 
Књежевац је записан под називом Timaco 
Maiori, насеље које је настало на темељима 
утврђења Велики Тимок на брду Зданије 
(садашња црква „Свети Ђорђе“). Timacum minus, 

римско утврђење, I – VI век
Из периода средњег века потичу

градови Равна и Кожељ, црква Свете
Богородице у Горњој  Каменици и
манастир Свете Тројице у Доњој
Каменици, грађене у XV веку, као и први
траг имена Гургусовац. У старијој 
литератури ово насеље назива се 
Колумбија, долази од латинске речи 
цолумба, што значи голубица и прави 
превод Голубац, мада за овај назив нема 
археолошких и писаних потврда. Упоредо 
са њим употребљавао се веома дуго и 
назив Гургусовац, под којим именом се 
помиње у турским пописима из 1455. 
године. Народна легенда каже да је ово 
име добио по голубима гривашима. 

Црква Свете Богородице,  
детаљ живописа,  

Доња Каменица, XIV век 
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победе на Малајници. После српског пораза на Чегру, Турци поново освајају 
Гургусовац. Падом Србије 1813. године, пао је и Гургусовац, који је поново био 
прикључен Видинском пашалуку, све до ослобођења од Турака и припајања матици 
Србији 1833. године. Граду је остала Гургусовачка кула, злогласни затвор за 
политичке затворенике, познатији као „Српска Бастиља“. Кула је запаљена 
наредбом Књаза Милоша Обреновића, па су грађани, њему у част, 1859. године 
променили име града у Књажевац.  

Тешке економске прилике после рата, расписивање нових пореза за пругу 
Београд – Ниш и наоружање војске, као и непосредно политичко стање у земљи, 
довело је до Тимочке буне 1883. године. Непосредан повод за буну био је прикупљање 
оружја од народне војске, те је буна захватила и Књажевац и књажевачки округ у 
октобру 1883.године, а један од покретача буне је књажевчанин Аца Станојевић.  

Књажевчани су се показали као добри борци кроз све ратове који су 
захватили ове крајеве, као Српско-бугарски рат, Балкански, Први светски рат. 
Приликом повлачења српске војске 1915. године, Књажевчани су се посебно истакли 
у борбама за одбрану Београда. XIV пук у саставу II армије приликом пробоја 
Солунског фронта 1918. године као предходница прешао је Дрину и први ушао у 
Сарајево и стигао до Јадранског мора, а по завршетку рата застава XIV пука је 
одликована Карађорђевом звездом.  

Период између два рата ће остати упамћен по приметном развитку 
књажевачке општине, отварању разноврсних занатских радњи и радионица, као и 
први индустријски капацитети: кожара, циглана, вински подрум, тако да Књажевац 
добија све елементе градске средине.  

 
 

Други светски рат у Књажевцу је започео демонстрацијама против 
потписивања пакта о приступању Југославије Тројном пакту 25-27 марта 1941. 
године и окупацијом града 11. априла 1941. године од стране Немачке и окупације 
Буџака од стране Бугарске. После дугих борби са Бугарима и Немцима, Књажевац је 
коначно ослобођен 10. октобра 1944. године.  

Убрзан развитак почиње 1960. године када се изграђују и Индустрија 
конфекције „Бранка Динић“, Фабрика обуће „Леда“, Индустрија трактора и машина 
ИМТ, Тимочка индустрија намештаја „Тина“, а вински подрум прераста у ППК 
„Џервин“. 

Из свега проистиче да је период од 1970. до 1985. године најзначајнији у 
досадашњем развоју Књажевца и то по свим елементима привредног и друштвеног 
развоја. У том периоду подигнути су објекти по којима се препознаје Књажевац, а то 
су: Дом кулутре, Дом здравља, Предшколска установа са мрежом вртића, више 
стамбених блокова, а што се тиче културне јавности Књажевац је најпознатији по 
републичкој смотри, Фестивалу културе младих Србије, који је успостављен 
1962.године, а који траје и данас. 
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ККњњаажжеевваацц  ддааннаасс  
 
 

Изузетно тешке прилике 90-их година двадесетог века условиле су 
пропадање књажевачке, некада перспективне привреде, повећање незапослености, 
смањење просечних зарада, друштвеног бруто производа и националног дохотка и 
уопште рапидног повећања сиромаштва у општини Књажевац. Данас, некада 
развијена и перспективна општина Књажевац, спада у остале неразвијене општине, 
заједно са општинама: Александровац, Бајина Башта, Блаце, Богатић, Брус, Врање, 
Жабаљ, Житорађа, Ивањица, Кладово, Ковин, Лесковац, Мали Зворник, Нова 
Варош, Нова Црња, Осечина, Петровац, Ражањ, Рача, Србобран, Трстеник, Ћићевац. 

Општина Књажевац је 2004. године проглашена девастираним подручјем 
(Одлука о одређивању девастираних подручја (општина) Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, број 63/2004, 20/2006 и 91/2006). 

 
Просечна зарада у општини Књажевац: 
 
Према последњим објављеним подацима о просечној заради у општини 

Књажевац, исплаћеној у јануару 2007. године („Сл. гласник РС“, број_/07), од 169 
општина, колико их у Републици Србији има, општина  Књажевац се налази на 159. 
месту, са исплаћених 18.958.00 динара бруто зараде. Просечна зарада у Књажевцу 
представља 50,19% од републичког просека, односно 60,47% од просека исплаћених 
зарада у зајечарском округу.  
 

Друштвени бруто производ и национални доходак: 
 
Према последњим објављеним подацима Републичког завода за статистику, 

друштвени бруто производ остварен 2005. године у општини Књажевац износи 
2.685.453.000.00 диинара. Друштвени бруто производ per capita, односно по глави 
становника износио је 76.621.33 динара,  што представља 53,17% од републичког 
просека.  

Национални доходак остварен у 2005. години у општини Књажевац износио је 
2.304.962.000.00 динара, односно 65.767.74 динара по глави становника, што 
представља 53% републичког просека. 

У структури привреде општине доминантно место и улогу има приватно 
власништво. У периоду 1999 -2001. година приватни сектор је учествовао са око 67 % 
у стварању националног дохотка. Број приватних предузећа од 1999. повећао се од 
132 на 134, а број запослених у њима од 622 на 674. Број самосталних радњи од 1999. 
повећан је од 593 на 687 у 2002. години. Број самосталних радњи у октобру 2003. 
године био је 702.  

Учешће друштвеног власништва у стварању народног дохотка општине у 
периоду 1999 -2002. година је око 18%. Видљив је несклад између расположивих 
ресурса у друштвеном сектору и ефеката остварених у наведеном периоду. 
Приватизација друштвених предузећа, иако је законска обавеза,  одвија се споро, а 
већ приватизована друштвена предузећа не дају очекиване ефекте. У 
приватизованим предузећима капацитети се недовољно користе и број запослених 
радника се не повећава.  

У општини има регистровано око 650 самосталних радњи које запошљавају 
око 1300 радника, Такође има близу 150 активних предузећа са до 50 запослених 
радника, око 20 предузећа са 50-250 радника и 5 предузећа са више од 250 радника. 
Има и 20 задруга, углавном из области пољопривреде и  грађевинарства.  
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Становништво 
 
Између два пописа, број становника се смањио за 6379 становника, односно у 

просеку за 580 становника годишње. У општини Књажевац је изражена депопулаци-
ја становништва, а нарочито је тај проблем изражен у селима. Наша села, поготову у 
удаљеним планинским крајевима, остала су пуста, често без и једног детета, углав-
ном са старачким становништвом, које живи у самачким, евентуално двочланим 
домаћинствима.  

 
Стопа природног прираштаја је међу најнижима у Републици Србији и 

износи -14.4%. Стопа природног прираштаја је најнижа у Зајечарском округу, који 
иначе има најнижу стопу природног прираштаја у Републици. Примера ради, у 2001. 
години је стопа наталитета била  6,4 %o, a  стопа морталитета 19 %o.  Због смањења 
становништва евидентан је процес смањења густине насељености простора који је 
за четири године смањен са 3302 на 3092 становника по km2. 

 

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

 

МЕСТО Укупан број 
популације Мушкарци Жене 

Учешће деце  
(0-18 година) 

 у укупној 
популацији 

Учешће старих 
особа (преко 65 

година)  
у укупној 
популацији 

Општина 37172 18033 19139 15,79% 28,35%
Град 19351 9459 9892 20,64% 15,09%
Села       0,00% 0,00%
Алдина река 12 6 6 0,00% 66,67%
Алдинац 26 10 16 0,00% 88,46%
Балановац 328 150 178 13,72% 37,20%
Балинац 38 19 19 5,26% 76,32%
Балта Бериловац 187 90 97 10,70% 44,39%
Бањски Орешац 96 42 54 0 61,46%
Бели Поток 243 112 131 0,41% 75,72%
Берчиновац 172 77 95 9,88% 41,86%
Божиновац 26 11 15 0,00% 92,31%
Булиновац 194 98 96 11,86% 41,24%
Бучје 369 170 199 7,32% 45,80%
Валевац 281 139 142 8,19% 43,42%
Васиљ 757 355 402 10,57% 42,40%
Видовац 45 23 22 0,00% 68,89%
Вина 424 205 219 15,09% 31,84%
Витковац 352 169 183 13,92% 36,08%

Влашко Поље 172 82 90 10,47% 33,14%
Вртовац 218 108 110 2,75% 54,59%
Габровница 10 6 4 0,00% 80,00%
Глоговац 73 33 40 1,37% 68,49%
Горња Каменица 377 177 200 7,96% 51,19%
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Горња Соколовица 41 22 19 0,00% 65,85%
Горње Зуниче 475 216 259 16,42% 30,32%
Градиште 31 15 16 0,00% 51,61%
Грезна 329 172 157 15,50% 22,19%
Дебелица 423 201 222 9,46% 38,77%
Дејановац 27 15 12 0,00% 81,48%
Доња Каменица 360 176 184 7,22% 46,11%
Доња Соколовица 136 68 68 9,56% 38,24%
Доње Зуниче 407 208 199 14,74% 26,54%
Дрвник 15 7 8 0,00% 53,33%
Дреновац 141 66 75 7,09% 58,16%
Дречиновац 88 40 48 6,82% 50,00%
Жлне 161 73 88 0,00% 78,26%
Жуковац 114 60 54 8,77% 49,12%
Зоруновац 179 87 92 13,41% 44,69%
Зубетинац 191 91 100 4,19% 46,60%
Иново 100 45 55 5,00% 62,00%
Јаковац 349 157 192 11,17% 41,83%
Јаловик Извор 238 125 113 3,36% 67,23%
Јања 37 19 18 5,41% 64,86%
Јелашница 212 96 116 2,36% 69,81%
Каличина 256 124 132 19,14% 30,08%
Кална 553 265 288 16,46% 34,90%
Кандалица 52 28 24 1,92% 73,08%
Кожељ 181 84 97 1,10% 61,88%
Крента 137 61 76 4,38% 63,50%
Лепена 137 61 76 11,68% 37,96%
Локва 69 29 40 0,00% 65,22%
Мањинац 122 56 66 1,64% 51,64%
Миљковац 154 77 77 0,65% 76,62%
Минићево 828 394 434 19,57% 25,12%
Мучибаба 110 50 60 0,00% 75,45%
Ново Корито 208 95 113 2,88% 69,23%
Орешац 335 161 174 10,75% 42,69%
Ошљане 256 109 147 6,64% 61,33%
Папратна 13 6 7 0,00% 92,31%
Петруша 120 61 59 8,33% 45,83%
Подвис 369 187 182 15,99% 27,64%
Понор 144 65 79 1,39% 71,53%
Потркање 83 37 46 9,64% 48,19%
Причевац 54 27 27 0,00% 79,63%
Равна 252 117 135 7,54% 47,22%
Равно Бучје 28 14 14 3,57% 64,29%
Радичевац 59 29 30 0,00% 67,80%
Ргоште 319 145 174 10,97% 35,11%
Репушница         
Сврљишка Топла 112 46 66 0,89% 82,14%
Скробница 178 83 95 0,00% 73,03%
Слатина 124 59 65 8,06% 41,13%
Стањинац 95 48 47 1,05% 64,21%

Старо Корито 51 21 30 0,00% 76,47%
Стогазовац 132 65 67 7,58% 56,06%
Татрашница 5 3 2 0,00% 40,00%
Трговиште 1953 999 954 18,74% 18,07%
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Трновац 227 107 120 10,57% 44,05%
Ћуштица 253 130 123 3,16% 52,17%
Црвење 152 76 76 7,24% 47,37%
Црни Врх 133 68 65 5,26% 39,85%
Шарбановац 25 14 11 0,00% 80,00%
Шести Габар 173 82 91 0,58% 68,79%
Штипина 531 264 267 16,95% 27,31%
Штитарац 61 29 32 8,20% 49,18%
Штрбац 246 119 127 12,20% 40,24%
Шуман Топла 77 38 39 6,49% 58,44%

Укупно села 74248 36024 38224 2,54% 10,63%

 
Као што из приложене табеле може да се види, у претходно наведеним 

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

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

 
Просечна старост у општини Књажевац је 47,3 године. Индекс старења је 

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

 
Степен образовања 
 
Према попису становништва из 2002. године структура становништва 

старијег од 15 година је следећа: 
 

Без 
школске 
спреме 

1-3 
разреда 
основне 
школе 

4-7 
разреда 
основне 
школе 

Основно 
обра-
зовање 

Средње 
обра-
зовање 

Више 
обра-
зовање 

Високо 
обра-
зовање 

Непознато

6,41% 1,91% 29,89% 22,89% 28,26% 3,11% 3,21% 4,31%
 
Стопа незапослености се повећава. Број лица која траже посао се повећала 

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

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

 
Радно способно становништво 
 
Према последњем попису становнисштва из 2002. године, број радно 

активног становништва је 22.597 становника, односно 60,79%. Активно 
становништво је 15177, од којих 11.988 обавља занимање. Од укупног броја активног 
становништва 1134% је активно пољопривредно становништво. Лица са личним 
приходом има 11570. Издржавано становништво је 10.374, од чега је само 5% 
пољопривредног становништва. 
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Домаћинства 
 
Укупан број домаћинстава је 13382, од чега је највећи број двочланих 

(29,56%) и једночланих (23,30%) домаћинстава. Просечна величина домаћинства је 
2,76.  Ситуација је слична и на нивоу Зајечарског округа. У Републици ситуација 
није тако поражавајућа као у Зајечарском округу. Приближно је исто учешће 
једночланих, двочланих, трочланих и четворочланих домаћинстава. 

 
Породице по броју деце 
 
Што се тиче породица са децом, највећи је број породица без деце (46,72%), 

затим породица са једним дететом (31,12%), породица са двоје деце (20,59%), док је 
породица са троје деце (1,27) и четворо деце (0,20%) знатно мање. Слична ситуација 
је и у Зајечарском округу. Ситуација у Републици је нешто другачија (без деце 
30,83%, са једним дететом 32,89%, са двоје деце 30,90%, са троје деце 4,44 итд.). 

 
Етничка структура становништва 
 
Према етничкој припадности, према попису из 2002. године, становништво је 

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

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

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

 
АКТИВНО СТАНОВНИШТВО КОЈЕ РАДИ  

 свега  у другом насељу 
општине 

у другој 
општини 

у страној 
држави 

Општина 2092 84,51% 12,05% 0,10% 
Књажевац 229 43,23% 50,22% 0,44% 
сеоска насеља 1863 89,59% 7,35% 0,05% 

 
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

 свега ученици студенти
у другом 
насељу 
општине 

у другој 
општини 

у 
страној 
држави 

Општина 502 84,46% 15,54% 76,29% 18,33% 0% 
Књажевац 15,54% 12,82% 87,18% 2.56% 97,44% 0,00% 
сеоска насеља 84,46% 97,64% 2,36% 90,33% 3,77% 0,00% 

 
Међутим, у последњих пет година од последњег пописа ситуација се знатно 

променила. Велики је број младих људи који привремено борави у иностранству, 
нарочито у Сједињеним америчким државама, тако да је број миграција знатно већи. 
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УУССЛЛУУГГЕЕ  ССООЦЦИИЈЈААЛЛННЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ––  ТТРРЕЕННУУТТННОО  ССТТААЊЊЕЕ  
 
 

Капацитети општине Књажевац у области социјалне политике су:  
 

 Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар“, 
 Геронтолошки центар,  
 Здравствени центар, 
 Национална служба за запошљавање, Филијала Зајечар, 
 Завод за васпитање младежи, 
 Предшколска установа „Бајка“, 
 Пет основних школа – ОШ „Д.Т.Каплар“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ 

„Дубрава“, Музичка школа „Предраг Милошевић“ и ОШ „Младост“ за 
штићенике Завода за васпитање младежи, 

 Две средње школе, Техничка школа и Књажевачка гимназија, 
 Дом ученика средњих школа, 
 Висока пољопривредна школа Бачка Топола – Информативно – 
консултативни центар Књажевац,  

 Фондација за повећање наталитета општине Књажевац. 
Иако у Књажевцу има десет регистрованих удружења грађана,  само три 

удружења се баве социјалном политиком и то у недовољној мери. То су УГ „Тимочки 
клуб“ из Књажевца, „МС клуб“ Књажевац и „Центар за креативни развој“ из 
Књажевца. 

Према предлогу Одлуке о правима грађана из области социјалне заштите на 
територији општине Књажевац, права која се финансирају из буџета општине 
Књажевац су: 

1. једнократне помоћи и помоћ у натури, 
2. накнада трошкова здравствене заштите, 
3. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу 

породицу, 
4. трошкови сахране, 
5. смештај у прихватилиште и прихватну станицу, 
6. помоћ у кући старим и ОСИ у граду и селу, 
7. Омладински клуб „Отворена врата“, 
8. коришћење услуга саветовалишта за брак и породицу, саветовалишта за 

младе,  
9. дневни боравак у Клубу за стара лица. 

 
Нове услуге су: 
 

 Омладинског клуба „Отворена врата“ 
 Дневни боравак у Клубу за стара лица 
 Помоћ у кући старим и ОСИ у граду – финансира се из средстава буџета 
општине  

 Помоћ у кући старим и ОСИ у селима - мобилни тим за заштиту старих и 
инвалидних лица . Ова услуга се реализује кроз Програм јавних радова 
радним ангажовањем 6 незапослених лица. 
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SWOT ааннааллииззаа  ппооссттоојјеећћиихх  рреессууррссаа  уу  ооппшшттииннии  ККњњаажжеевваацц:: 
 

STRENGHTS – Снаге WEAKNESSES - Слабости 
 Значајни кадровски, технички и 
институционални ресурси 

 Међусекторска сарадња између јавног 
сектора, привреде и невладиног сектора 

 ОКОСП 
 Искуство у решавању социјалних 
проблема 

 Развој нових услуга 

 Скроман општински буџет 
 Недовољно едукован кадар из 
области социјалне политике 

 Недостатак воље за повећање 
партиципативности грађана у 
одлучивању 

 Немотивисаност за управљање 
пројектима 

 Неумреженост са осталим 
институцијама републичког 
карактера 

 Општина нема своју имовину 
 Лоше евиденције 

OPPORTUNITIES - Шансе TREATNESSES - Претње 
 Различити извори финансирања 

(општински буџет, министарства, 
донатори) 

 Приступ новим фондовима 
 Европске интеграције 
 Партнерства са општинама из земље и 
иностранства 

 Заступање и лобирање 
 Децентрализација државе 
 Примена националних стратегија из 
области социјалне политике 

 Политичка нестабилност 
 Бела куга, старосна структура 
становништва, миграције и 
смањење становништва 

 Непримењивање националних 
стратегија 

 

 
 

55..  ССттррааттеешшккаа  ссввррххаа  ии  ццииљљееввии  
 
Стратешки план је нови документ, којим се по при пут пружају смернице 

развоја социјалне политике у општини Књажевац за нареднх 5 година и који за циљ 
има унапређење задовољења социјалних потреба и проблема грађана. Препозната је 
потреба да се стратешки размишља о наредном периоду и да се поставе жељени 
оквири у области социјалне политике, а у складу са Националном стартегијом за 
смањење сиромаштва и стартегијом реформе система социјалне заштите 
Министартсва рада и социјалне политике 

Овај документ треба да покаже да партнерски приступ у раду и сарадња 
различитих сектора доводи до бржег, ефикаснијег и јефтинијег система пружања 
услуга за најугроженије групе становништва. 

Увођењем нових приступа у решавању социјалних проблема, који 
подразумевају планирање , реализацију, праћење, контролу и процену успешности 
активности, има за циљ задовољење потреба корисника, уз њихово активно учешће. 
Нови приступи подразумевају заједништво државе и цивилног друштва и учешће 
корисника, док ће локална самоуправа имати кључну улогу у иницирању и 
реализацији својих развојних стратегија. 
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66..  ССооцциијјааллннии  ппррииооррииттееттии  ООппшшттииннее  ККњњаажжеевваацц  
 

Стратешки план за социјалну политику Општине Књажевац, поред јасне 
визије будућности Општине Књажевац као и принципа на основу којих ће се 
предузимати акције у том циљу, садржи и усаглашавање приоритета. 

Општински координациони одбор за социјалну политику општине 
Књажевац (ОКОСП), као основне  приоритете социјалне области издвојио је : 
 

11..  ДДееццаа  ии  ооммллааддииннаа  
22..  ССттаарраа  ллииццаа  
33..  ООссооббее  ссаа  ииннввааллииддииттееттоомм  
44..  РРооммии  
55..  ННееззааппооссллееннаа  ллииццаа    
66..  ЖЖееннее  жжррттввее  ннаассииљљаа  

 
Акциони  планови из области социјалне политике Општине Књажевац 

дефинишу мере и активности које ће унапредити квалитет живота социјално 
најугроженијим групама грађана општине (деца и омладина, стара лица, особе са 
инвалидитетом, Роми, жене и незапослена лица у стању социјалне потребе). У изради 
Акционих планова учествовао је велики број како стручних лица тако и корисника,  
како би се креирале адекватне социјалне услуге у складу с постојећим ресурсима и 
стварним потребама корисника.  

Основни услов (приоритет) за постизање свих циљева наведених у овом 
документу је синергијски рад и деловање свих локалних сектора и актера који су 
укључени у социјалну политику. Међу њима су, поред локалне самоуправе и 
социјалне заштите и сектор образовања, здравства, сектор запошљавања, цивилни 
сектор, судство, полиција.  

С тим у вези сматрамо да је први корак у реализацији Стратегије развоја 
социјалне политике у општини Књажевац, потписивање Меморандума о сарадњи 
између свих наведених локалних сектора, који уједно представљају локалне ресурсе 
за реализацију Стратегије и партнери су на овом пројекту. 

Меморандум о сарадњи биће потписан између: 
 

1. 
Општина Књажевац, Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац 
soknjazevac@ptt.yu 

2. Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар“, Карађорђева 53, 19350 Књажевац 
czsrknjaz@ptt.yu 

3. Геронтолошки центар, Карађорђева 55, 19350 Књажевац 
4. Завод за васпитање младежи, Боре Станковића бб, 19350 Књажевац 
5. Здравствени центар, 4-ти Јули 2, 19350 Књажевац 

6. Министарство унутрашњих послова - Полицијска станица Књажевац 
Јове Курсуле, 19350 Књажевац 

7. Књажевачка гимназија, Карађорђева 16, 19350 Књажевац 

8. Техничка школа, Карађорђева 52, 19350 Књажевац 
eutehskn@medianis.net 

9. ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“,Лоле Рибара 12, 19350 Књажевац 
10. ОШ „Вук Караџић“, Омладинска 3, 19350 Књажевац 
11. ОШ „Дубрава“, Ивана Милутиновића бб, 19350 Књажевац 
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12. Предшколска установа „Бајка“, Капларова 6, 19350 Књажевац 
13. НВО „ГЕА“ Књажевац, Моше Пијаде бб, 19350 Књажевац 
14. НВО „Центар за креативни развој“, Бранка Радичевића 12-I/11 , 19350 Књажевац 

15. НВО „Међуопштинска организација мултипле склерозе - МС клуб“ Књажевац 
Карађорђева 53, 19350 Књажевац 

16. Општинска организација Црвеног крста, Карађорђева 53, 19350 Књажевац 

17. Фондација за повећање наталитета општине Књажевац 
Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац 

18. Национална служба за запошљавање Филијала Зајечар 
Николе Пашића 77 , 19000 Зајечар 

19. Јавно информативно предузеће „Књажевац“ 
Цара Душана 29, 19350 Књажевац 

20. Завичајни музеј Књажевац, Карађорђева 15, 19350 Књажевац 

21. Народна библиотека „Његош“ Књажевац 
Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац 

22.  Дом културе, Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац 

 
Овим институцијама придружујемо и: 
 

1. Удружење предузетника општине Књажевац, Трг ослобођења 1 
19350 Књажевац 

2. ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам и развој општине Књажевац“ 
Јове Курсуле, 19350 Књажевац 

3. ЈКП „Стандард“ ,  
Књажевац 

4. ЈКП „Топлана“ Књажевац, Цара Душана, 19350 Књажевац 
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ССооцциијјааллннии  ппррииооррииттеетт  11    --  ДДееццаа  ии  ооммллааддииннаа  
 

 Уввоодд  
 

 Када се говори о деци и омладини као социјалном приоритету, ваља истаћи да 
не постоји општеприхваћена дефиниција омладине и да чак и у случају годишта до 
ког се  неко сматра младим, постоје велике разлике. Неке међународне институције 
дефинисале су омладину као особе до 24 године (нпр. Уједињене Нације), а неке до 25 
година, како је то одређено у YOUTH програму Европске комисије. У нашем 
окружењу, имајући у виду веома тешко осамостаљивање деце, чак и после завршетка 
школовања, узроковано немогућношћу запошљавања и финансирања самосталног 
живота, овај период се продужује чак на 29-30 година. 

У контексту ове стратегије, под децом и омладином сматраћемо популацију до 
24 године старости. Књажевац је општина са малим процентом младих у укупној 
популацији и веома неповољном стопом природног прираштаја. Од средине прошлог 
века до данас,  смањивао се удео младих у укупној популација за по 7% од пописа до 
пописа. Подаци са последњег пописа кажу да млади чине 15,8% укупног броја 
становника.  

 
Г о д и н а      п о п и с а    с т а н о в н и ш т в аОпштина Књажевац 

1961. 1981. 2002. 
Укупно становника 59 445 48 789 37 172 

- град 7 448 16 661 20 194 
- села  51 997 32 128 16 978 

Старосне групе:    
0-19 година 25,1 % 18,5 % 15,8 % 
20-24 године   5,23% 
20-59 година 57,1 % 48 % 49,1 % 

      60 и више година 17,7 % 33,5 % 35,1 % 
Стопа природног прираштаја - 1,7 -7 -14,5 

 
Циљну групу овог приоритета представља  целокупна популација деце и 

младих општине Књажевац, мада потребе посебних група деце и младих изискују 
планирање и реализацију специфичних програма. 

Имајући у виду сва дешавања која су се збивала на нашим просторима скоро 
двадесет  протеклих година, можемо закључити да су се ратови, драстичан пад 
животног стандарда, политичке кризе, промоције најнижих културних и моралних 
вредности, као и њихово дуготрајно дејство, веома неповољно  рефлектовали на 
развој деце и омладине и усложњавање проблема који иначе прате одрастање. Ипак 
морамо констатовати да неки важни аспекти проблема датирају и од раније и да су 
резултат културног наслеђа и вредности друштва са ових простора.  

Деца и млади су иначе осетљива - рањива група и треба јој посветити посебну 
пажњу, поготову што их је у нашој општини, као што смо навели, све мање. Зато 
унапређење квалитета живота деце и младих Књажевца мора бити јасно и дугорочно 
опредељење локалне самоуправе и свих релевантних институција и организација 
које се баве децом и омладином. Само тако могу се створити социјални, образовни, 
културни, метеријални, политички и други неопходни услови за трaјну добробит 
младих Књажевца и њихово активно, потпуно и одговорно учешће у друштвеној 
заједници. Успех или неуспех у адолесцентском и младалачком добу су веома важни, 
тако да је улагање у добробит младих од суштинске важности. Срећни, здрави и 
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успешни млади људи не произилазе ни из чега, већ  свој пут започињу као срећна и 
здрава деца и омладина. Деца и млади Књажевца морају бити препознати као 
огроман ресурс развоја и будућности наше локалне заједнице, нарочито у времену 
брзих економских и друштвених промена, а залагање за политику наклоњену 
младима, која ће да користи породици, заједници и друштву мора бити наш 
приоритет. 

  

ААннааллииззаа    
 

Деца и млади до 24 године су, зависно од узраста, у многим сегментима  
зависни од других. У том смислу велика је одговорност како породице, тако и свих 
осталих актера из окружења у коме деца и млади треба да постану активни 
учесници. А деца из породица у којима је присутно сиромаштво, насиље, различити 
облици социјалне патологије, неадекватан приступ родитељству, у великом су 
ризику од  последица које могу бити трајног карактера.  

У Центру за социјални рад од укупног броја корисника из свих старосних 
група, на  годишњем нивоу, око 35% чине деца и омладина. При томе, највећи број 
њих је предшколског и основношколског узраста из породица које су социјално-
материјално угрожене, односно чији родитељи остварују право на материјално 
обезбеђење по основу незапослености. Према подацима ЦСР, од око 800 лица - 
чланова породица које током године користе МОП, половина су деца. Од тог броја, 
око 10% деце живи у условима који су далеко испод минимума. Исто тако, међу 
корисницима Центра, током године евидентира се 150 - 200 деце и омладине 
починилаца прекршаја. 

Поред активности на санирању већ насталих проблема, посебну пажњу треба 
посветити различитим превентивним програмима. Превенција често није доступна 
ширем кругу деце и младих или се с њеном применом закасни па не даје очекиване 
резултате. Зато смањење сиромаштва деце и омладине из социјално угрожених 
породица и превентивни програми имају исти ранг у дугорочном планирању 
активности.  

Пут одрастања и осамостаљивања комплексна је развојна фаза сваке младе 
особа.  За децу без родитељског старања,  као посебно осетљиву и рањиву групу, ово 
је фаза пуна изазова и ризика. Већина ових младих  осећа се тада несигурно, 
дезоријентисано, уплашено...Вишегодишњи рад стручних радника центара за 
социјални рад са овом популацијом недвосмислено указује  на препознату потребу 
деце без родитељског старања за извесном врстом помоћи  подршке и након 
напуштања система социјалне заштите. На основу досадашње праксе социјална 
заштита преузима бригу о деци без родитељског старања на врло малом узрасту.  У 
збрињавање, одрастање и школовање деце улажу се значајна средства и 
професионални напор чланова тима. Пунолетством и изласком из система социјалне 
заштите та деца  остају без заштите и постају изразизо рањива група. Препуштање 
случају доводи у ризик смисао тог вишегодишњег улагања и напора. Зато је 
неопходно пружити подршку да корак до самосталности буде бржи и краћи. 

Када је у питању привремени смештај деце и омладине у ризику, потреба за  
овом врстом  услуге  у  општини  Књажевац  и Зајечарском  округу постоји низ  
година уназад.  У таквим ситуацијама  коришћене  су  услуге  прихватних  станица  и  
прихватилишта  у  Нишу   и  Београду. Повремено  су  међусобним  договором  
центара  и  Завода за васпитање младежи из Књажевца, прихватана  деца  и млади   у  
стању  акутне  потребе на краткотрајни  смештај до  седам  дана. У  последње  две  
године  у  пет  случајева  пружена  је  услуга  и  дужег  прихватања  деце  и  младих  
до  стицање  услова   за  адекватно  збрињавање. Завод  има  искуства   и  у  
прихватању  деце  и  младих  која  су  смештана  од  стране  МУП-а  затечених  на  
територије   општине  Књажевац  до  преузимања. 
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Проблеми младих нису само они који их «доводе» на евиденцију Центра за 
социјални рад. Промене у окружењу нису заобишле ни нашу средину. Под притиском 
материјалне оскудице, породица и њене снаге слабе, а унутрашња равнотежа се 
нарушава. У таквој ситуацији посвећеност развојним проблемима деце и адекватан 
одговор на њихове потребе изостаје, васпитна компетенција родитеља такође слаби,  
па деца остају често препуштена сама себи, вршњачким групама и улици. Осећај 
одбачености, незаинтересованости и неразумевања родитеља, води прекиду 
међусобне комуникације и сукобима како у оквиру породице, тако и у окружењу - са 
вршњацима, наставницима па и са законом.   

У недостатку креативних културних и спортских садржаја, као и услед 
неинформисаности, недовољних финансијских средстава или недоступности 
постојећих програма због припадности социјално угроженим групама, слободно 
време млади углавном проводе у гледању телевизијског програма, боравком у 
кафићима и кладионицама, или, уколико су у прилици, играјући се на компјутеру. 
Судећи по њиховој заинтересованости и посећивању постојећих пограма, надлежне 
институције немају програме који одговарају њиховим потребама (за рад, едукацију, 
информисање,  дружење, разоноду, спортске и забавне активности...), нити  општини 
постоји простор са којим би се млади идентификовали. 

Постоји потреба и за организованим рекреативним и спортским садржајима 
ван спортских клубова који би обухватили ширу популацију деце и омладине, а не 
само талентовану и упорну децу. Последица савременог начина живота јесу 
неактивна и  гојазна деца и омладина, са различитим облицима деформитета кичме, 
равним табанима и сл. С тим у вези, приметно је да се женски део популације мање 
бави спортом и стога је јавна промоција и популаризација спорта нарочито потребна 
код девојака. У граду не постоји довољан број спортских објеката намењених за 
аматерско вежбање и рекреацију, а спортске објекте (школске сале) после редовне 
наставе користе клубови који су у системима такмичења, па времена за  коришћење 
спортских објеката за аматере и рекреативце скоро да и нема. Интервенције на овом 
плану треба да буду усмерене на изградњу спортских објеката (сала и терена) 
намењених за организовано бављење спортом и рекреацијом и подстицање деце и 
омладине на активније бављење спортом. 

Породица у адолесценцији представља значајан агенс социјализације, извор 
социјалне подршке и окружење за провођење слободног времена. Када је реч о 
проблематици менталног здравља, приметно је да млади још увек немају довољно 
поверења или навика да користе постојеће услуге надлежних институција 
(саветовалишта за младе, здравствене институције, педагошке и психолошке службе 
и сл), већ помоћ за решавање својих проблема траже од пријатеља или чланова 
породице. Стога је неопходно промовисати рад саветовалишта за младе, унапредити 
постојеће услуге, а пре свега отпочети континуирано подизање родитељских 
компетенција и њихово укључивање у планирање и реализацију превентивних 
програма за децу и омладину. 

Највећи проблем младих је непостојање свести о значају здравих стилова 
живота. Већ у основношколском узрасту, млади почињу да конзумирају алкохол и 
цигарете, а са порастом узраста све је чешће и конзумирање дрога.Такође, едукације 
у вези са превенцијом болести зависности и сексуално преносивих болести нису 
обавезне у школама и самим тим нису заступљене у оном обиму који је младима 
неопходан. Стога је од велике важности усмерити програме за примарну превенцију 
болести зависности већ у основној школи. Неинформисаност родитеља, односно 
непрепознавање – дуг период идентификације наркоманије у породици, смањује 
њихово ефикасније учешће у превенцији. Такође, неопходно је стално промовисати 
закон о забрани продаје цигарета малолетним лицима, и подржавати кампање о 
штетности пушења, конзумирања алкохола и психоактивних супстанци, као и оне 
које популаришу здраве стилове живота. 
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Материјална ситуација младих је изузетно тешка. Готово свака друга млада 
особа у Књажевцу не може да изађе са друштвом јер нема довољно новца, а већина 
младих само једном годишње отпутује негде. Више од половине деце и омладине у 
граду има редован приступ компјутеру (макар у школи), док је у сеоским срединама  
или код деце из социјално угрожених категорија то занемарљиво. 

Све већи број младих верује да би својим ангажовањем могао да допринесе 
богаћењу културних и спортских садржаја у свом окружењу, и побољшању укупног 
квалитета живота заједнице. У транзицији и демократизацији друштва млади стичу 
свест о значају сопствене улоге у друштву, што је предуслов за проактивну 
оријентацију и повећан активизам код младих. Велики број младих сматра да би 
испитивање проблема и потреба младих и уважавање њихових предлога и 
иницијатива допринело афирмацији омладинског активизма, омогућило 
реализацију пројеката и активности чији је циљ фокусирање на потребе и проблеме 
деце и омладине и рад на побољшању њиховог положаја. 

 
SSWWOOTT  ааннааллииззаа  рреессууррссаа  

 

STRENGHTS – Предности WEAKNESSES – Слабости 

 Препознавање Деце и младих као 
приоритетне групе од стране локалне 
заједнице у дугорочном планирању, 

 Велико искуство ресорних 
институција у пружању социјалних 
услуга, 

 ЛС која помаже социјално угрожене 
категорије деце (бесплатна ужина, 
бесплатни уџбеници, превоз 
ученика), 

 Субвенције у предшколском 
образовању, 

 Стипендирање талентованих и 
дефицитарних кадрова од стране ЛС, 

 Развијен НВО сектор који је у 
могућности да развија активна 
партнерства са институцијама, 

 Постојање Ученичких парламената у 
основним и средњим школама 

 Непостојање координације рада 
релевантних институција и 
организација које раде са децом и 
омладином,  

 Краткорочни пројекти, 
 Непостојање додатних 
перманентних едукација стручног 
кадра 

 Недовољна материјално техничка 
опремљеност образовних 
институција, 

 Неодостатак наменских простора 
за одређене услуге, 

 Неактивни Ученички парламенти 

OPPORTUNITIES – Шансе TREATNESSES – Претње 
 Оснивање Канцеларије за младе при 
ЛС, 

 Оснивање Омладинског центра, 
 Месне заједнице као ресурси 

 
 

 Незаинтересованост за реформске 
процесе. 

 Промена руководећег кадра у ЛС, 
институцијама,  

 установама и организацијама које се 
баве социјалном   политиком,  

 Неизвесно финсирање активности 
које су на нивоу пројеката 
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  ДДееффииннииссаањњее  ии  ддиијјааггннооззаа  ппррооббллееммаа  
 
 

Узимајући у обзир наведено, као основни проблеми када су у питању деца и 
омладина издвојени су: 
 

 Непостојање институционалног оквира за спровођење локалне политике за 
младе, 

 Непостојање наменских средстава у општинском буџету за финансирање 
активности младих и њихових организација, 

 Непостојање ни једног институционалног ни ванинституционалног центра 
који би се на свеобухватан начин бавио искључиво младима, 

 Недовољно развијена свест о здравим стиловима живота,  
 Недовољан број организованих и континуираних  програма за превенцију 
болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија), сексуално 
преносивих болести и HIV-а, менталних проблема у развојном добу, 
агресивног понашања и насиља, 

 Недостатак квалитетних едукативних и културних садржаја у граду и целој 
општини (мало концерата, радионица, омладинских кампова, путовања, 
дружења са вршњацима из других градова и земаља), 

 Недостатак спортских и забавних садржаја, а пре свега неопходне 
инфраструктуре за те садржаје, 

 Недоступни и неприлагођени постојећи програми (спортски, едукативни, 
креативни...) за децу из социјално угрожених породица и сеоских средина, 

 Низак степен информисаности и мобилности младих, 
 Недовољно поспешивање запошљавања и предузетништва младих, 
 Недостатак материјалних средстава, 
 Проблеми деце и младих из маргинализованих група, 
 Недовољно развијена свест о неопходности партиципације младих у 
одлучивању по питањима која се тичу њих, односно дискриминација младих у 
доношењу одлука, 

 Недостатак програма који промовишу волонтеризам код младих, 
 Све мањи проценат деце и младих у у укупној популацији, због смањења 
наталитета и миграције/одлива младих у веће градове. 

 

ЗЗааккљљууччцции  
 
Кроз анализу стања и испитивање потреба младих у Општини Књажевац 

дошло се до закључка да је очигледно непостојање адекватних садржаја за младе, као 
и простора и програма за младе који би окупио и понудио младима квалитетан и 
организован начин за испољавање личних, социјалних и креативних потреба и 
квалитетно провођење слободног времена. У нашој општини веома су изражени и 
проблеми незапослености, здравља младих, као и непостојање свести о значају 
неформалног образовања и омладинског активизма. Посебан проблем јесте изузетно 
сиромаштво деце из социјално угрожених породица и нехумани услови њиховог 
живота. Низак степен информисаности и мобилности деце и омладине (нарочито из 
сеоских средина), представља готово изолованост од дешавања у другим деловима 
земље и широј околини. 

Непостојање/неспровођење политике за младе, како на локалном, тако и на 
националном нивоу, недовољна и некоординисана сарадња локалне самоуправе и 
институција у домену образовања, здравља, културе и спорта, недостатак 
организоване подршке иницијативама младих и свеобухватне и системске 
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организације слободног времена младих, резултовали су суженим избором 
могућности за креативно коришћење слободног времена и повећањем степена 
различитих облика ризичног понашања деце и омладине и тежак период њиховог 
одрастања учинили још тежим. 

Већина младих сматра да живот у Књажевцу не задовољава већи део њихових 
потреба и мисли да би им било боље када би живели на неком другом месту (по 
анкети ЦКР свега 24,4% испитаника би одбило понуду да се одсели из Књажевца). 
Зато је број младих у Књажевцу све мањи и мањи.  

 
 

ППррееппооррууккее  
 

Деци и младима, као посебној социјалној категорији, треба пружити подршку 
у личном и социјалном развоју  и створити реалне и одрживе механизме да они 
постану носиоци промена и активни актери развоја локалне заједнице. 

Побољшати квалитет живота деце и младих Општине Књажевац путем: 
 Стварања институционалног оквира за спровођење локалне политике за децу 
и младе отварањем Канцеларије за младе Општине Књажевац, 

 Издвајања наменских средстава у буџету Општине за финансирање  рада 
Канцеларије за младе, програма намењених деци и младима, као и за 
финансирање активности деце и омладине, 

 Обезбеђивања услова, простора и инфраструктуре за квалитетно 
организовање активности и провођење слободног времена младих, 

 Информисања деце и младих о постојећим програмима и активностима, 
 Промовисања здравих стилова живота, 
 Обезбеђивања квалитетних едукативних и културних садржаја намењених 
деци и младима, 

 Повећања обухвата деце и младих разноврсним  спортским и забавним 
садржајима, 

 Унапређивања положаја деце и младих из маргинализованих група (деце без 
родитељскох старања, ....),  

 Унапређивања квалитета предшколског образовања, 
 Креирања и  континуираног спровођења превентивних програма у циљу 
сузбијања појава болести зависности, HIV-а, насиља, нетолеранције и 
малолетничке деликвенције међу децом и младима , 

 Развијања и подржавања програма поспешивања запошљавања и 
предузетништва код младих, 

 Развијања механизама и процедура за укључивање деце и младих у процесе 
доношења одлука од њиховог интереса , 

 Развијања партнерства и сарадње између родитеља, професионалаца, власти и 
локалне заједнице у решавању / ублажавању проблема деце и младих. 
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ООппееррааттииввннии  ццииљљееввии  
 
 

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  11..    
 

ООттвваарраањњеемм    ии  ррааддоомм  ККааннццееллаарриијјее  ззаа  ммллааддее  ООппшшттииннее  ККњњаажжеевваацц  ссттввооррииттии  
ооррггааннииззааццииооннее  ии  ттееххннииччккее  ппррееддууссллооввее  ззаа  ссппррооввоођђеењњее  ллооккааллннее  ссооцциијјааллннее  ппооллииттииккее  ззаа  
ддееццуу  ии  ммллааддее  ии  ккооннттииннууииррааннии  рраадд  ссаа  ммллааддииммаа. 

  
 

Канцеларија за младе замишљена је као динамична структура и сервис за 
младе при локалној самоуправи, која ће заједно са ОКОСП-ом, релевантним 
институцијама за младе, организацијама младих и за младе, као и појединцима, бити 
активан ресурс који ће свакодневно радити на имплементацији, реализацији и 
мониторингу дела Стратегије који се односи на младе. Отварањем Канцеларије за 
младе Општине Књажевац започео би организовани приступ од стране локалне 
самоуправе решавању проблема деце и младих књажевачке општине.  

Канцеларија за младе је оперативно тело, које обједињава све службе и органе 
који се баве младима, израђује планове, координира активности и усклађује акције 
са циљем да побољша квалитет живота младих Књажевца, кроз бригу о 
приоритетним проблемима младих уз уважавање њихових потреба, изграђивање 
партнерских односа и сарадње са локалним организацијама и иницијативама 
младих, информисање и активно укључивање младих у друштвене токове. 

Задаци Канцеларије за младе су: 
 Осигурање видљивости Стратегије и могућности које она пружа, 
 Осигуравање имплементације и  реализације дела Стратегије везаног за 
младе, 

 Мониторинг процеса имплементације и реализације дела Стратегије, 
 Проналажење нових могућности финансирања програма за младе у општини 
Књажевац, 

 Осигуравање успешне комуникације свих релевантних и одговорних субјеката 
за развој младих на локалном, регионалном и националном нивоу,  

 Развијање свести о неопходности партиципације младих у доношењу одлука и 
подизање њихових  стваралачких, креативних, радних и волонтерских 
капацитета ради  повећања укључености младих у активности институција и 
организација, 

 Пружање подршке омладинским организацијама и иницијативама на 
територији општине Књажевац, 

 Јачање инфраструктурних капацитета намењених за окупљање, учење и 
креативно испољавање потреба младих,  

 Иницирање сарадња се сродним институцијама на регионалном, националном 
и интернационалном нивоу.  
Канцеларију за младе чине: Координатор канцеларије за младе (у првој 

години запослен као волонтер-приправник преко Националне службе за 
запошљавање), један члан Општинског већа задужен за младе и два члана ОКОСП-а 
задужена за стратешки приоритет деца и омладина. Ради реализације програмских 
активности Канцеларије формирају се и међусекторски тимови за сваки оперативни 
циљ овог стратешког приоритета.  

Рад Канцеларије је предвиђен као неограничен, а планирани извори 
финансирања су делом из буџета Општине Књажевац (иницијално формирање и 
основно функционисање), а делом би Канцеларија аплицирала за средства на основу 
пројеката код различитих институција и фондација које подржавају пројекте 
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омладинске политике (Министарство омладине и спорта,  Министарства за рад и 
социјалну политику, донаторски фондови  и др.). 

 
Кључни међуциљеви: 

 
 Донета је  општинска Одлука о отварању Канцеларије за младе при 
Општинској управи, 

 Адаптиран је и опремљен простор за рад Канцеларије за младе, 
 Именовани чланови Канцеларије, ангажован Координатор канцеларије и 
усвојен Програм рада Канцеларије, 

 Успостављена је  сарадња Канцеларије за младе са свим релевантним 
институцијама и организацијама, 

 Канцеларија за младе  реализовала је 80%  активности предвиђених 
Програмом рада Канцеларије, 

 Канцеларија за младе обезбедила је повећање фондова за иницијативе младих 
и налажење нових,  реализацијом најмање два пројекта, 

 20% од укупног броја младих Књажевца  користи услуге Канцеларије 
(поставља питања, доставља предлоге и пројекте, укључено је у реализацију 
активности Канцеларије и сл.) 

 
 
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  22.  
 

ООсснниивваањњеемм  ии  ррааддоомм  ООммллааддииннссккоогг  ццееннттрраа  ооббееззббееддииттии  ууссллооввее,,  ппррооссттоорр  ии  
ииннффрраассттррууккттуурруу  ззаа  ккввааллииттееттнноо  ооррггааннииззоовваањњее  ааккттииввннооссттии  ии  ппррооввоођђеењњее  ссллооббоодднноогг  
ввррееммееннаа  ммллааддиихх..  

 
Да би деца и млади били активни и мотивисани да организују, спроводе или 

прате различите активности, сходно својим интересовањима, неопходан им је 
простор који ће сматрати својим, са којим ће се идентификовати, простор намењен 
њиховим потребама који би окупио и понудио младима квалитетан и организован 
начин за испољавање личних, социјалних и креативних потреба и квалитетно 
провођење слободног времена.   

Оснивањем Омладинског центра од стране Локалне самоуправе, његовом 
регистрацијом и обезбеђењем просторних, инфраструктурних и материјално - 
техничких услова за његов рад, као и континуираним финансирањем рада 
Омладинског центра од стране локалне самоуправе, створили би се услови за веће 
укључивање младих у креирање и спровођење различитих активности усклађене са 
њиховим потребама и интересовањима.  

Општи циљеви рада Омладинског центра јесу социјална интеграција деце и 
младих, посебно оних са проблемима у развоју, младих из маргинализованих група, 
као и подршка креативности и припремању младих за активну партиципацију у 
демократском друштву и учешће у волонтерским активностима. Омладински центар 
радио би на принципу омладинског отвореног клуба у коме млади сваким даном, 
укључујући и викенд, могу да проведу своје слободно време и укључе се у широк 
спектар активности, али исто тако и да их предлажу, иницирају и организују.  

Програми Омладинског центра били би конципирани, а његове активности 
реализоване у складу са општим развојним потребама младих, али и прилагођени 
актуелним проблемима локалне заједнице и везани за положај и статус младих у њој. 
Очекујемо да би то имало превентивно дејство на различите проблеме који се могу 
појавити у будућности, а чији третман би тада изискивао много већа средства и 
ангажовање. 
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Главне активности Омладинског центра биле би: 
 

 Укључивање младих у процес планирања и реализације културних, забавних 
и едукативних програма , као и програма за испуњење слободног времена, 

 Социјализација деце и младих из сеоских средина и маргинализованих  група, 
 Рад на пољу превенције злоупотребе психоактивних супстанци (наркоманије, 
алкохолизма, пушења) путем организације предавања, радионица, едукације 
вршњачких едукатора, издавања брошура и др., 

 Унапређење сексуалног и репродуктивног здравља младих, превенција полно 
преносивих болести, HIV/AIDS-а кроз радионице, трибине, креативне 
манифестације, саветовања, сарадњом са Здравственим центром 
(Саветовалиштем за младе), отварање Интернет саветовалишта, 

 Афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције, 
 Нуђење алтернативе младима од ризичних појава које им нуди улица 
организовањем слободног времена кроз рад омладинског отвореног клуба у 
коме млади могу да напредују и усавршавају се у различитим знањима и 
вештинама (едукативни курсеви страних језика, примена савремених 
информационих технологија, сликарство, креативне радионице, музичке и 
спортске секције, фитнес, аеробик, курс самоодбране за жене, плес, драмска 
секција, новинарска секција – омладински лист, еколошке радионице, 
кампови, излети, друштвене игрице, пројекције филмова...), 

 Организација рекреативних и спортских активности, турнира и сл., 
 Организација културних и забавних догађања, хуманитарних акција, 
 Организација разних видова неформалног образовања младих, 
 Подизање нивоа информисаности младих о свим питањима битним за њих – 
Инфо пулт ( текуће активности ОЦ, културна, спортска и др. догађања, 
информације везане за едукације и запошљавање младих, конкурси за 
омладинске пројекте, међународне размене, путовања и сл.) 

 Развој PEER методологије (начин рада и пренос знања од младих према 
младима), 

 Психолошка подршка деци, младима и њиховим родитељима, 
 Професионална оријентација основаца и средњошколаца, 
 Едукација волонтера из области људских права, техника лобирања и писања 
пројеката, 

 Сарадња са другим омладинским центрима и сличним институцијама у земљи 
и иностранству. 

 Реализација пројекта Омладинских клубова у 5 већих села у Општини 
Књажевац, формираних при Месним канцеларијама, у партнерству са 
Општином. Учешће општине је обезбеђивање простора који може да се 
користи у поподневним часовима и материјалних трошкова. 

 
Кључни међуциљеви:  
 

 Основан  је Омладински центар Књажевца 
 Обезбеђен простор, инфраструктура и опрема који су у функцији 
Омладинског Центра, 

 Израђен програм рада ОЦ у сарадњи са младима и у складу са њиховим 
потребама,  

 Дефинисана листа приоритета и започето спровођење  активности ради 
њихове реализације. 
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ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  33..    
 

ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ддеецции  ббеезз  ррооддииттеељљссккоогг  ссттаарраањњаа  ннааккоонн  ииззллаассккаа  иизз  
ххррааннииттеељљссккиихх  ппооррооддииццаа    --  „„ККоорраакк  ддоо  ссааммооссттааллннооссттии““  

 
 
Висок степен ризика коме су изложена деца без родитељског старања, након  

изласка из хранитељских породица, био би ублажен развојем нове услуге у локалној 
заједници као што је кућа на пола пута „Корак до самосталности“. 

Према подацима Центра за социјални рад Књажевац и са региона већ у 
наредној години 6-8 деце напустиће систем социјалне заштите. По принципу 
добровољности одлучивали би  се за коришћење ове услуге. Станови треба да буду 
опремљени и прилагођени за заједничко становање хомогене групе младих по полу. 
Становање у том простору било би привремено ( најмање 6 месеци , а највише две 
године) до потпуног осамостаљивања, односно, то би био недостајући корак до 
самосталности. 

Обезбеђивањем  2 стана за децу без родитељског старања ( за девојке и 
младиће) по изласку из система социјалне заштите постигло би се: брже 
осамостаљивање, рaзвој индивидуалности и самоодговорности, отварање могућности 
за упознавање потенцијала средине чиме би се поспешила бржа социјална 
интеграција, а самим тим престала би и потеба за оваквим видом становања 
Подршка младим особама од стране стручних лица  у  правцу јачања потенцијала 
као што су: флексибилност, отвореност, тражење најбољег пута ка самосталности, 
комункацијске вештине итд. Материјално - економска сигурност која се за време 
становања обезбеђује путем исхране, обуће и џепарца – оцењена је од стране младих 
као значајан, а сада недостајући је корак до самосталности и сигуран старт у свет 
одраслих. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 Усвајање Одлуке о буџету Општине за куповину два стана намењена 
становању шесторо пунолетне деце без родитељског старања, 

 Усвајање измене и допуне Одлуке о правима из области социјалне заштите, 
 Адаптација и опремање станова, 
 Пружање психосоцијалне подршке деци и едукација деце за самосталан живот  
 Пружање подршке деци у запошљавању, 
 Информисање и сензибилизација локалне средине. 

  
  

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  44..    
 

 „Прихватилиште  и Прихватна станица“  за децу и омладину у ризику 
 
Прихватна станица за децу и омладину врши прихват и краткотрајни 

смештај деце и омладине који се нађу у скитњи, просјачењу, или другим случајевима 
којима је хитно потребан краткотрајан смештај, обезбеђује смештај, исхрану, 
примену здравствено-хигијенских мера, утврђивање њиховог идентитета и 
пребивалишта, сачињавање налаза о њиховом стању и понашању, са циљем да се 
дете што брже врати својим родитељима, или дому у ком је било или да се упути 
установи у општини којој припада, или у Прихватилиште под условом да је потребан 
темељнији опсервационо-дијагностички третман. 

Циљ ове услуге је превенција асоцијалног и деликвентног понашања, 
повећање безбедности деце и младих у ризику, повећање квалитета живота, пружање 
помоћи у конфликтним ситуацијама и смањење броја деце која су у ризику од 
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смештаја  у установу. У прихватилишту и Прихватној станици се смештају деца и 
омладина: 

 који се пронађу у скитњи, бекству или су из било којег разлога остали изван 
породичног дома. 

 животно угрожени и у ризику да буду смештени у установе. 
 која трпе акутно насиље у породици, као привремени смештај и заштита до 
трајног решења. 

 који су смештени у другим установама а налазе се у бекству и затечени су на 
подручју општине Књажевац и Зајечарског округа. 
Имајући у виду то да је Завод за васпитање младежи  установа социјалне 

заштите која обезбеђује збрињавање, васпитање и образовање и здравствену заштиту 
деце и омладине са поремећајима у понашању правце реформе социјалне заштите 
утврђене Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији, 
најекономичније и најефикасније решење за организовање Прихватне станице и 
Прихватилишта за децу и омладину је да се оне организују у просторијама Завода за 
васпитање младежи, користећи постојећи адекватан кадар Завода.  

Како је најближе Прихватилиште и Прихватна станица овог типа у Нишу, а 
у Зајечарском и Борском округу их нема, сматрамо да је ће најбоље решење за 
локалне самоуправе у окружењу бити да се Прихватилиште и Прихватна станица 
буду регионалног карактера. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

1. Правно регулисано Прихватилиште и Прихватна станица за децу и омладину, 
2. Опремљено Прихватилиште и Прихватна станица за 5 корисника услуге. 
3. Прихватилиште и Прихватна станица обухвата сву децу у ризику са 

територије  Књажевца, Зајечара, Бољевца и Соко Бање. 
 
 

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  55..    
  

ООррггааннииззоовваањњее  ппррооддуужжеенноогг  ббооррааввккаа  ззаа    ууччееннииккее  ппууттннииккее  уу  ооссннооввнниимм  шшккооллааммаа 
 

Продужени боравак ученика у три градске основне школе   намењен је, пре 
свега, ученицима који живе ван Књажевца (у неком од села на територији општине) 
а похађају наставу у матичној основној школи, у граду. 

Продужени боравак подразумева адекватно опремљену просторију у зградама 
матичних основних школа у којој ученици, који после наставе чекају превоз до куће, 
могу да бораве и да своје слободно време конструктивно користе за израду домаћих 
задатака и учење, уз надзор и стручну помоћ наставника. Такође, боравак у оквиру 
школе обезбеђује већу сигурност и квалитетније дружење ученика путника у 
слободно време ван куће, а пружа и могућност организовања славља и дружења са 
друговима из града. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 У зградама три градске основне школе адекватно су опремљене просторије 
(учионице) за учење и дружење, 

 Продужени боравак, током наставних дана, до четири сата дневно користи 
укупно 373 ученика путника  (редовно: 120 ученика  путника млађих разреда, 
а повремено: 253 ученика путника старијих разреда, као и 100 ученика из 
града), 

 Просторије продуженог боравка, током викенда или ван термина рада 
боравка, повремено користи  30 % ученика, 
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 Помоћ у учењу пружају наставници разредне наставе, запослени у матичним 
школама, 

 Повећана је безбедност ученика путника после наставе, у време чекања 
превоза до куће, 

 Побољшан успех ученика путника, 
 Побољшан квалитет социјалних односа ученика путника, 
 Смањен број изостанака ученика путника због болести , 
 Конструктивније и креативније коришћење слободног времена ученика 
путника у школи и код куће. 

 
 
 

ССооцциијјааллннии  ппррииооррииттеетт  22    --  ССттаарраа  ллииццаа  
 
 

УУввоодд  
 

Старење, старост и квалитет живота особа трећег доба, заокупља пажњу 
многих научних радника, истраживача, стручњака различитих профила, па и шире 
јавности.  

Новија демографска кретања како у свету, тако и код нас указују на 
постепени пораст укупног становништва и убрзани раст броја старих у укупној 
популацији. Осим брзог пораста старије популације, овај период карактерише и 
продужење просечног животног века. Према попису из 2002. године, проценат старог 
становништва износи 21,6% у односу на укупан број становника. Различити су  
фактори који су узроковали демографске промене, а најчешће спомињани су   
смањење стопе природног  прираштаја и елемената подизања животног стандарда, 
који су довели до продужења животног века.  

Оваква тенденција броја старих у укупној популацији, може произвести 
различите последице на здравственом, социјалном и економском плану. Све то 
указује на потребу развоја свеобухватне и добро организоване друштвене бриге о 
старима. Свако хумано друштво у високом степену уважава и брине о потребама и 
заштити своје старе популације, болесним и немоћним члановима. За живот у 
старости, важно је окружење старог човека, а пре свега породица у којој стари људи 
живе. Савремена породица све мање има могућности да пружи адекватну заштиту 
свом остарелом члану. Разлози за то на нашим просторима су: дуготрајна економска 
криза и с њом у вези сиромаштво које је јако изражено-видљиво, дуго траје и 
широко распрострањено, незапосленост, као и у ранијем периоду - изолација земље, 
санкције и  ратно окружења... Сви ови разлози утицали су негативно на све 
становништво, а посебно су погодили најугроженије и рањиве групације, посебно 
децу и старе. 

Квалитет живота у старости у великој мери зависи од  здравственог стања и 
функционалне способности старих. Али, значајан утицај и допринос његовом 
побољшљњу, дају и други облици заштите и збрињавања-институционални и 
ванинституционални. Резултати истраживања на ширем нивоу, показали су да 
ванинституционални облици заштите значајније утичу на очување квалитета 
живота у старости.  

Ваниституционални облици заштите, пружају могућност старима да што 
дуже функционишу у свом природном окружењу, па на тај начин значајно доприносе 
очувању менталног здравља и квалитета живота у старости. Ово је разлог да се и 
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даље унапређју сво облици заштите и подршке које се пружају старим лицима у 
средини у којој иначе живе, без дислокације у позним 

годинама када су знатно смањене адаптивне способности ових лица на 
потпуно нову средину и начин живљења.  

 

ААннааллииззаа  
 
Према старосној сруктури, Србија се данас налази међу десет најстаријих 

земаља на свету.  Процес старења у Србији је интензивнији него што се претпо-
стављало. На основу демографских истраживања у  Србији је 16% од укупне попу-
лације старије од 65 година,  средином века тај број ће се попети на 27%, а број особа 
преко 80 година ће се утростручити. 

На територији општине Књажевац живи  13 056 лица старости преко 60 годи-
на  што представља око 35,14 % од укупног становништва општине, чији је број пре-
ма попису становништва из 2002. године, био 37 172.  
 

Старосне групе 
60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 + непоз.
2528 2930 3094 2479 1215 336 166 28 289 

 
С обзиром да је од пописа прошло 5 година, ситуација је код старосних група 

сигурно измењена. 
Истраживање о сиромаштву, које је претходило изради Стратегије за 

смањење сиромаштва, показало је да је старо становништво у руралним срединама 
југоисточне Србије, где спада и општина Књажевац, највише погођено сиромаштвом 
и изложено највећем ризику од продубљивања сиромаштва.  

Према подацима Центра за социјални рад, око 3% старог становништва  
општине налази се међу корисни-цима у социјалној заштити. Притом, у укупном 
броју корисника на годишњем нивоу (2006), стара лица чине 21%.  

 
Структура старих лица према доминантном проблему је следећа: 

 
2006 Стари 

Број  % 
Без породичног старања 27 7,1 
Без средстава за живот 69 18,3 
Душевно оболели 96 25,4 
Теже хронично оболели 166 43,9 
Остали  20 5,3 
У к у п н о 378 100,0 

 
Анализом структуре остварених права старих лица по Закону о социјалној 

заштити о обезбеђењу социјалне сигурности грађана и Одлуци Општине о правима 
из социјалне заштите, долази се до податка да је најчешће коришћено право на 
додатак за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за ПН, затим смештај у 
установу социјалне заштите, помоћ у кући (нова услуга) и материјално обезбеђење. 
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Следећа табела даје податке о коришћеним правима: 
 

Број корисника 
Облици заштите 

Тренутно стање 
Додатак за помоћ и негу      145 (74 + 71 увећани ДТН) 
Помоћ у кући 50 
Смештај у установу  37 
Материјално обезбеђење 48 
Једнократне помоћи у новцу 28 
Једнократне помоћи у натури 10 

 
Код додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за ТН присутно 

је повећање обима остварених права током 2007.године (последњи податак је 164). 
 
Број корисника по насељима: 
 

Ред. бр. Насеље МОП Додатак за ПН Смештај У к у п н о 
1. Књажевац 10 29 9 49 
2. Ргоште 2 - - 2 
3. Витковац 2 1 - 3 
4. Трговиште 1 2 - 3 
5. Вина 1 - - 1 
6. Бели Поток 2 - 3 5 
7. Подвис 1 1 2 4 
8. Скробница 1 1 - 2 
9. Дебелица 3 3 - 6 

10. Ошљане 3 2 - 5 
11. Равна 1 - - 1 
12. Ново Корито 2 1 1 4 
13. Доње Зуниче 1 2 1 4 
14. Влашко Поље 2 1 - 3 
15. Кална 4 2 1 7 
16. Старо Корито 1 1 - 2 
17. Горња Каменица 1 4 2 7 
18 Доња Каменица  1 4 - 5 
19. Бучје 2 2 1 5 
20. Вртовац 1 - 1 2 
21. Ћуштица 1 3 - 4 
22. Минићево 2 - - 2 
23. Шести Габар 1 - 1 2 
24. Штитарац 1 1 1 3 
25. Балинац 1 - - 1 
26. Кожељ - 1 - 1 
27. Дреновац - 2 1 3 
28. Мањинац - 2 - 2 
29. Јаковац - 2 1 3 
30. Јелашница - 2 - 2 
31. Црвење - 1 - 1 
32. Жуковац - 1 - 1 
33. Штипина - 1 - 1 
34. Мучибаба - 1 - 1 
35. Горње Зуниче - 1 2 3 
36. Каличина - 1 - 1 
37. Дречиновац - 1 - 1 
38. Валевац - 1 2 3 
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39. Доња Соколовица - 1 1 2 
40. Зубетинац - 1 1 2 
41. Балановац - 2 - 2 
42. Васиљ - 2 - 2 
43. Глоговац - 3 - 3 
44. Сврљишка Топла - 1 - 1 
45. Орешац - 1 - 1 
46. Балта Бериловац - 1 1 2 
47. Јаловик Извор - 1 - 1 
48. Црни Врх - 2 1 3 
49. Потркање - - 1 1 
50. Равно Бучје - - 1 1 
51. Видовац - - 1 1 
52. Саставак - - 1 1 

У к у п н о 48 92 37 177 
 
Ова структура даје основу за следеће закључивање о актуелном стању старих: 
 

 Сама чињеница да је најбројнија групација корисника додатка за помоћ и 
негу значи да се ради о лицима која су, услед старости и јако нарушеног 
здравља, у стању зависности од другог лица у свакодневном функционисању, 

 Најчешће су чланови породице особе које о овим лицима брину, што се 
закључује укрштањем података из претходне табеле (без породичног старања 
је мали проценат старих), 

 Када породично старање изостане а притом није могућа подршка и помоћ 
других лица, заштита старих поверава се институцијама, тј. остварују право 
на смештај у установама, а капацитети установа све су мањи да збрину све оне 
којима је то и потребно, 

 Мали је број корисника МОП међу старим лицима, а већ дужи низ година 
присутан је тренд смањења; такође је мали број старих који користе право на 
једнократне новчане помоћи (28) или помоћи у натури (10); 

 Један од разлога малог обима оствареног права на МОП и поред очигледног 
веома ниског материјалног статуса - сиромаштва које се граничи са бедом, 
јесу законске одредбе, попут обавезе изрджавања од стране сродника који су и 
сами често на ивици егзистенције, низак износ нивоа социјалне сигурности 
који не оставља простор за «улазак» у право старим лицима са најнижом 
пензијом, и сл. 

 Током истраживања које смо спровели испитујући заинтересованост за 
оснивање службе за помоћ у кући,  дошли смо до сазнања да је од новца, много 
потребнија подршка,  «ситне» повремене  услуге усклађене са потребама 
корисника и динамиком коју он сам захтева,  у окружењу у коме   живи. 

  

ДДееффииннииссаањњее  ии  ддиијјааггннооззаа  ппррооббллееммаа  
 

Проблеми популације старијих људи су бројни и комплексни 
(егзистенцијални (сиромаштво), здравствени (болест), психосоцијални (усамљеност, 
неинформисаност и неукост), и други). С тога, њихово решавање тражи различите 
приступе и умреженост услуга. . Као своје кључне проблеме, сами издвајају следеће: 

 сиромаштво,  
 тешко здравствено стање и неадекватан приступ здравственим услугама, 
 недовољна подршка старијима у средини у којој живе 
 проблеми усамљености, изолације и маргинализације, неприхватања старијих 
људи у широј заједници, од породице или сродника (у драстичним случајевима до 
дискриминације).  
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SSWWOOTT  ааннааллииззаа  ццииљљннее  ггррууппее::  
  

STRENGHTS - Предности WEAKNESSES - Слабости 

 животно искуство 
 стечена материјална добра 
 поседовање вештина и знања 
 стрпљење и издржљивост 

 смањени адаптациони потенцијали 
 болест 
 варијација расположења 
 слаба мобилност 
 недостатак иницијативе 

OPPORTUNITIES – Шансе TREATNESSES -Претње 

 постојећа удружења 
 лобирање 
 постојеће услуге 
 развијање нових услуга 

 недоступност информација (отежан 
приступ информацијама) 

 неразвијена инфраструктура 
 недовољна издвајања из буџета за 
социјалну заштиту 

  
SSwwoott  ааннааллииззаа  рреессууррссаа::  
 

STRENGHTS - Предности WEAKNESSES - Слабости 

 Постојање основних облика 
ванинституционалне заштите  

 Препознавање старих лица као  
приоритетне групе од стране Центра за 
социјални рад, у дугорочном планирању  

 ОКОСП, који препознаје старије људе 
као рањиву категорију 

 Постојање удружења пензионера и НВО 
које раде на питањима старијих особа 

 Упознатост релевантних stakeholdera 
(институција и организација) с 
националним и регионални стратегијама 
и правцима рада с циљном групом  

 Недовољно функционално 
међусекторско партнерство 

 Недовољна повезаност и сарадња 
удружења пензионера и замирање 
рада удружења у сеоским срединама 
где све мање има организованог 
затупања интереса старих и 
лобирања за њихове потребе 

 Непостојање релевантних података 
о најугроженијима међу старим 
лицима, јер је тешко успоставити 
јединствене критеријуме процене 
степена угрожености 

OPPORTUNITIES – Шансе TREATNESSES - Претње 

 Постојање низа стратешких докумената и 
акционих планова, који се баве директно 
проблемима побољшања квалитета 
живота старијих особа или препознају 
посебну рањивост ове групе (Национални 
план о старењу, ССС, Стратегија развоја 
социјалне заштите, Закон протв 
дискриминације особа са инвалидитетом, 
Породични закон)  

 Постојање фондова, који поспешују 
имплементацију ових стратешких 
докумената на локалном нивоу  

 Спор процес имплементације 
реформских докумената  

 Мале ингеренције општине у области 
финансија 

 Стављање проблема старих у други 
план због лошег прилива средстава 
у општински буџет или због 
комлексности проблема сиромаштва 
у општини Књажевац која у великој 
мери погађа и остале старосне групе.
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ЗЗааккљљууччаакк  
  
  
Идентификовани су приоритетни проблеми : 

1. Недоступност ванинституционалне социјалне и здравствене заштите свим 
угроженим категоријама старих лица на територији општине услед 
разуђености насеља, велике површине општине, као и болести, изолованости, 
смањене покретљивости, неповољне мреже линија јавног саобраћаја . 

2. Материјална угроженост старих лица и организација, које пружају услуге 
(недостатак континуитета у постојећим услугама због недостатака финансија) 

3. Социјална депривација још увек виталних, здравствено способних старих 
лица у сеоској средини 

 

  ППррееппооррууккee  
 

Стално унапређење ванинституционалних облика заштите старих лица кроз: 
 формирање интегрисане социо – здравствене заштите помоћи и неге у кући 
старим лицима, 

 услуге дневног центра за стара лица  
 континуирано сензибилисање јавности и пропагирање волонтеризма. 

За све то је неопходно обезбедити редован прилив и довољан обим 
финансијских средстава.  
 
 

ООппееррааттииввннии  ццииљљееввии  
 
 
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  11..  
 
Формирање интегрисане социо – здравствене заштите помоћи и неге у кући 

старим лицима. 
 

Интегрисана социо – здравствена заштита помоћи и неге у кући старим 
лицима представља комплекснији приступ задовољавању потреба старих лица и 
унапређење квалитета постојеће услуге помоћи у кући старих у општини Књажевац. 
Увођењем интегрисаног и планског приступа у развијању услуга прилагођених 
индивидуалних потреба старих и специфичностима локалне заједнице стварају се 
могућности за целовито, правовремено и рационално задовољење потреба корисника. 
Стварањем мреже партнера коју чине Центар за социјални рад, Геронтолошки центар, 
Здравствени центар и невладине организације отвара се могућност за формирање 
мултиресорског тима за пружање ове услуге. Центар за социјални рад обезбеђује 
геронто домаћице, Патронажна служба Здравственог центра обезбеђује медицинско 
особље, Геронтолошки центар неговатељице, а невладине организације волонтере за 
пружање одговарајућих услуга. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 услуга помоћи у кући је доступна свим старачким домаћинствима у граду и 
селима (86 насеља) 

 услугу помоћи у кући реализују две геронто домаћице у радном односу у Центру 
за социјални рад и медицинска сестра Геронтолошког центра 
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 смањен број смештених старих лица у установу за 30% 
 код 20% старих лица  ублажене су последице сиромаштва. 

 
 
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  22..    
 
Услуге Дневног центра за стара лица 
 
Услуга Дневног центра за стара лица намењена је старим хронично оболелим 

лицима у стању потпуне или делимичне зависности од помоћи других лица. 
Ова услуга реализује се у простору Геронтолошког центра – наменски 

грађеном и опремљеном простору  радним данима у трајању од 8 сати дневно.  
Корисници услуге имају право на боравак, исхрану, здравствени надзор, окупациону 
терапију, физиотерапију, културно забавне активности и сл. Корисник дневног 
боравка партиципира у цени услуге према утврђеним критеријумима. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 смањење социјалне искључености старих хронично оболелих лица 
 смањен број смештених старих лица у установу за 40% 
 свакодневна здравствена нега корисника услуге 
 очување потенцијала старих особа 
 ефективнија и ефикаснија услуга („заштита“ породичног буџета смањењем 
трошкова смештаја и неге старих лица) . 
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  33  
 
Континуирано сензибилисање јавности и пропагирање волонтеризма.  

 
Мултисекторски тим за реализацију овог оперативног циља чине 

представници Општинске управе, Центра за социјални рад, Геронтолошког центра, 
Здравственог центра, локалних медија и невладиних организација. Тим ће сачинити 
План активности за сензибилизацију јавности којим ће се прецизирати начин и 
динамика сензибилизације (специјалне емисије на локалним медијима, организовање 
трибина, организовање састанака, постављања web страница на интернету, 
спровођење анкета итд.).  

Један од тестова сензибилности јавности је постављање касица за помоћ 
старима на јавним местима у граду. То је уједно и један од начина обезбеђења 
финансијских средстава за реализацију услуге помоћи у кући старим лицима.  

 
Кључни међуциљеви: 
 

 Успостављен механизам за координисано деловање формирањем 
мултисекторског тима, 

 Сачињен План активности за сензибилизацију јавности на крају трећег 
месеца прве године имплементације Стратегије, 

 Прикупљена финансијска средства уз помоћ касица за стара лица „зрно по 
зрно“, 

 Јавност је сензибилисана за проблеме трећег доба за 50%. 
 
 
 
 
 
 



 37

ССооцциијјааллннии  ппррииооррииттеетт  33  --  ООссооббее  ссаа  ииннввааллииддииттееттоомм  
 
 

УУввоодд  
 
У свету се сматра да у свакој популацији живи око 10% хендикепираних лица. 

Због протеклих ратова сматра се да их је у Србији око 12%. ОСИ, као и особе без 
инвалидитета, имају иста људска права, са тим што начин остваривања и права и 
потреба тих особа треба да се ускладе са њиховим специфичним тешкоћама не 
занемарујући њихове потенцијале.  

У циљу праћења реформских праваца и потреба особа са инвалидитетом  
локална самоуправа је препознала овај приоритет пре свега у смислу унапређења 
алтернативних облика решавања конкретних проблема особа са инвалидитетом.  

 Превазилажење модела у коме су особе са инвалидитетом од институција 
углавном добијале медицинску  помоћ, а од породице  „сакривање“, усмерено је ка 
томе да се особама са инвалидитетом врате и заштите њихова права, односно да се 
заштити и обезбеди остваривање њихових посебних потреба, и то: 

1. подизањем свести локалне средине о правима и потребама ових лица 
2. укључивањем лица са инвалидитетом у свакодневне животне токове  
3. оспособљавањем инвалидних лица за, колико год је то могуће  „самосталан“ 

живот и рад 
4. активирањем локалне заједнице и оснаживањем њених капацитета у 

решавању проблема и питања њених грађана – особа са инвалидитетом. 
Желимо да Општина Књажевац буде препознатљива у региону, која ће 

идентификовати и организовано радити на побољшању квалитета живота ОСИ и 
чланова њихових породица, а користећи социјални модел, као најсавременију 
методу у решавању права ОСИ. 

  
  

ААннааллииззаа  
 
Евиденција ОСИ је отежана јер релевантне институције имају евиденцију 

само оних ОСИ који остварују неки од облика здравствене или социјалне заштите. 
Такође је проблем у томе што удружења ОСИ имају евиденцију само о својим 
члановима, па како је чланство добровољног карактера, нису сви ОСИ чланови 
појединих удружења. 

На територији општине Књажевац од организација које окупљају ОСИ, 
постоји једино МС Клуб-Књажевац. Заснована је на начелу мултиинвалидности јер 
поред оболелих од Мултипле Склерозе (МС), окупља особе са различитим врстама 
инвалидитета на територији општине Књажевац, које повезују заједничке потребе и 
интереси. Задатак му је побољшање квалитета живота тих особа кроз обезбеђивање 
неопходних лекова и ортопедских помагала својим члановима. Посредује при 
остваривању датих бенефиција, права на бањско лечење и рехабилитацију, 
повлашћену вожњу као и других законом регулисаних права. 

МС Клуб-Књажевац за сада има двадесеторо чланова, од којих су половина 
оболели од Мултипле Склерозе (МС_а).Просторије МС клуба се налазе у згради 
Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“. Просторије су опремљене 
захваљујући Министарству за рад, запошљавање и социјална питања. 
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Табела 1. Број особа са инвалидитетом на територији Општине Књажевац 
 

 Старосно доба особа са инвалидитетом  
Ред. 
бр. 

Категорија 
ОСИ 

0-10 
год. 

10-20 
год. 

20-30
год. 

30-40 
год. 

40-50 
год. 

50+ 
год. 

Укупно 
ОСИ 

I Сензорна 
Инвалидност 7 14 28 35 56 104 244 

1. Слепи и 
слабовиди 0 3 7 10 17 45 82 

2. Глуви и 
наглуви 7 11 21 25 39 59 162 

II Телесна 
инвалидност 2 9 13 21 43 84 172 

1. Параплегија 0 0 0 1 3 1 5 
2. Церебрална 

дечја парализа 0 5 1 0 0 0 6 

3. Дистрофија 1 0 2 0 2 0 5 
4. Ампутираност 

екстремитета 0 1 2 6 9 21 39 

5. Артритис 0 2 7 12 18 43 82 
6. Мултиплекс 

склероза 0 0 0 2 11 19 32 

7. Доwн синдром 1 1 1 0 0 0 3 
III Инвалиди 

рада        

Укупно: 9 23 41 56 99 188 416 
 

Табела 2. Организације особа са инвалидитетом (ООСИ) и број чланова  
 

Ред. Бр. Организација особа са 
инвалидитетом Место 

Број 
чланова из 
Општине 
Књажевац 

Укупан број 
чланова 

1. Савез слепих Зајечар 64 285 
2. Савез глувих Зајечар 141 623 

3. 
Међуопштинска 

Организација Мултипле 
Склерозе 

Зајечар 20 144 

4. 
Удружење оболелих од 

Церебралне дечје 
парализе 

Зајечар 3 106 

5. Удружење дистрофичара Зајечар 5 60 
6. Удружење параплегичара Зајечар 4 61 

7. 
Удружење особа са 

ампутираним 
екстремитетима 

Зајечар 26 109 

8. Организација инвалида 
рада Књажевац 1180 / 

Укупно: 1443 / 
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Табела 3. Полна структура особа са инвалидитетом  
 

Ред. Бр. Особе са инвалидитетом Број 
1. Жене 271 
2. Мушкарци 145 

                    Укупно: 416 
 

Табела 4. Социална заштита особа са инвалидитетом 
 

Број ОСИ током 2006. 
Заштита Деца и 

омладина 
Одрасла 
лица 

Остарела 
лица 

Укупно 

Укупно лица 39 107 166 302 
Додатак за помоћ и негу 21 10 74 105 
Увећани додатак за ПН 6 13 71 90 
Помоћ у кући   50 50 
Смештај у установу ЦЗ 8 31 20 59 
Материјално обезбеђење  45 10 55 
Једнократна помоћ у 
новцу 

3 68 15 86 

Једнократна помоћ у 
натури 

 30 5 35 

Рехабилитација 6  6  
 
Треба напоменути да број лица није једнак збиру остварених права, зато што  

једно лице може током године остварити више облика заштите. 
Код Центра за социјални рад ОСИ остварују права по основу Закона о 

социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности, и то: право на материјално 
обезбеђење, право на додатак за помоћ и негу другог лица, право на увећани додатак 
за помоћ и негу за особе код којих је процењено телесно оштећење од 100%, и право 
на смештај у установу социјалне заштите ако лице са инвалидитетом нема породицу 
или иста није у могућности да се о њему стара на адекватан начин.  Породични закон 
прописује облике заштите који се тичу старатељске и породично-правне заштите 
лица свих старосних група, па у оквиру тога и ОСИ. По  Одлуци о правима из 
социјалне заштите ОСИ са територије општине Књажевац остварују право 
једнократне помоћи и помоћи у натури. 

По Закону о средњем образовању, по завршетку основне школе, деца са 
сметњама у развоју имају право да наставе образовање у средњој специјалној школи 
и оспособе се за одређена занимања према свом интересовању и способностима. 

Сви облици заштите и услуге социјалног рада подједнако су доступни ОСИ 
као и свим грађанима.  

 
SSWWOOTT  ааннааллииззаа  рреессууррссаа  
  

STRENGHTS -Предности WEAKNESSES -Слабости 
 -Постојање удружења ОСИ која 
заступају права оси. 

 -Препознавање ОСИ као 
приоритетне групе од стране 
локалне заједнице у дугорочном 
планирању ОКОСП, који 
препознаје ОСИ као 

 -Недовољна евиденција ОСИ. 
 -Недостатак финансиских 
средстава. 

 -Непостојање казнених мера за 
непоштовање закона о 
дискриминацији ОСИ. 

 -Недовољно партнерство између 
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маргинализовану групу. 
 -Пројекти који се организују на 
тему проблема ОСИ. 

 -Подршка локалне самоуправе. 

организација ОСИ. 
 -Недовољна примена закона о 
запошљавању ОСИ. 

OPPORTUNITIES - Шансе TREATNESSES Претње 
 -Организовање семинара за 
едукацију стручног кадра. 

 -Доношење закона против 
дискриминације ОСИ. 

 -Формирање фондова за решавање 
проблема ОСИ. 

 -Формирање коалиције 
организација ОСИ. 

 -Спор процес прилагођавања 
радних места ОСИ. 

 -Спор процес формирања сервиса за 
персоналну асистенцију. 

 Спор процес спровођења 
инклузивног програма у школским 
и предшколским установама. 

 -Проблем сиромаштва у Општини 
Књажевац. 

 
 

 Дефинисање и дијагноза проблема 
 

Сагледавајући статистику из табела, можемо рећи да: 
 Не постоји јединствена евиденција ОСИ. 
 Сви системи (локална самоуправа, предшколска установа, образовање, 
социјална заштита, здравствена заштита, невладин сектор, информисање) 
делују парцијално, свако из домена својих надлежности. 

 Особе са инвалидитетом су недовољно видљиве - постоји само једно удружење 
ОСИ са  малим бројем чланова 

 Пасивност особа са инвалидитетом 
 Низак ниво заступања и лобирања за права особа са инвалидитетом 
 Постоји недовољан степен сензибилности средине за активно укључење особа 
са инвалидитеом (у процесу образовања, запошљавања, социјалне 
интеграције). 

 
 

ЗЗааккљљууччаакк  
 
Полазећи од принципа поштовања достојанства односно недискриминације 

као и једнаких могућности и права ОСИ да утичу на сопствене животе, а са друге 
стране недовољног удружавања и предрасуда око инклузије и свеопште 
социјализације, потребно је ставити акценат на стварању услова у локалној средини 
у којој влада начело једнаких могућности за све.  

 
 

ППррееппооррууккее  
 

 Континуиране промоције једнаких могућности и једнаких права особа са 
инвалидитетом 

 редовно информисање ОСИ о постојећим услугама институција и 
организација 

 стварање услова и уклањање физичких баријера 
 стварање нових ваниинституционалних социјалних услуга у складу са 
потребама особа са инвалидитетом 

 стално оснаживање ОСИ 
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 стварање услова за оснивање удружења и њихово повезивање на регионалном 
нивоу 

 успостављање адекватне базе података ОСИ 
 интегрисано и координирано деловање свих релевантних система који треба 
да допринесу унапређењу положаја особа са инвалидитетом. 
 

ООппееррааттииввннии  ццииљљееввии 
 
  
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  11..    
 
ППооддииззаањњее  ннииввооаа  ссввеессттии  чланова локалне заједнице и самих ОСИ.  
 
У циљу подизања нивоа свести чланова локалне заједнице и самих особа са 

инвалидитетом о правима, проблемима и потенцијалу ОСИ потребно је формирати 
тим који ће се састојати од представника локалне самоуправе, организација ОСИ, 
Центра за социјални рад, Здравственог центра и локалних медија као 
заинтересованих страна у реализацији овог оперативног циља. 

Тим ће бити задужен за израду програма рада и израду предлога пројеката за 
реализацију активности из програма. Путем разних трибина, семинара, специјалних 
емисија на локалним радио и ТВ станицама, постављањем wеб страница на 
локалним сајтовима Тим ће пренети поруку да су ОСИ грађани са истим правима и 
обавезама као и остали грађани. Циљне групе су читава локална заједница али и 
особе са инвалидитетом. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 Успостављен механизам за координисано деловање формирањем 
мултисекторског тима 

 Сачињен План активности за сензибилизацију јавности на крају трећег 
месеца прве године имплементације Стратегије 

 Јавност је сензибилисана за проблеме ОСИ за 30%. 
 
 

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  22..    
 
Служба персоналне асистенције 
 
У циљу пружања помоћи особама са инвалидитетом у свакодневном животу 

потребно је увести нову услугу –службу персоналне асистенције. Изменом општинске 
Одлуке о правима из области социјалне заштите уводи се нова услуга – служба 
персоналне асистенције. Одлуком ће се прецизирати да се ти послови поверавају 
конкурсом удружењу грађана или предузетнику уз саветодавну улогу Центра за 
социјални рад. Улога Центра за социјални рад је да спроведе конкурс за избор 
кандидата за пружаоца услуге, да изврши избор кандидата за персоналне асистенте. 
Центар за социјални рад и Здравствени центар ће извршити обуку персоналних 
асистената у сарадњи са изабраним пружаоцем услуге. Центар за социјални рад  у 
сарадњи са уфружењем особа са инвалидитетом утврдиће критеријуме за избор лица 
која ће користити услугу. Саветодавну услугу пружаоцу услуге током читавог 
периода рада пружаће Центар за социјални рад и Здравствени центар.  

Одлуком о правима из области социјалне заштите утврђује се обавеза 
партиципације корисника у зависности од степена инвалидности и и материјалног 
статуса корисника.   
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Кључни међуциљеви: 
 

 Уведен принцип  плурализма пружалаца услуга  
 Нова  ванинституционална услуга у складу са потребама особа са 
инвалидитетом 

 Едуковано 10 лица који ће пружати услуге персоналних асистената  
 20 особа са инвалидитетом редовно користи услуге службе персоналне 
асистенције  

 
 

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  33..    
 
Приступачност јавним институцијама ОСИ 
 
Овај циљ се односи на побољшање приступачности ОСИ јавним установама 

уз уклањање архитектонских баријера и олакшано кретање ОСИ у граду.  
Реализатор овог циља је ЈП „Дирекција за развој“ Књажевац. Учињен је први корак 
у отклањању архитектонских баријера уклањањем архитектонских баријера на 
главној улици у граду 2006. године. Предстоји побољшање приступачности јавним 
зградама.  

 
Кључни међуциљеви: 
 

 до краја 2012. године  у 80% јавних објеката у граду уклоњене архитектонске 
баријере. 

 Створене једнаке могућности за све грађане у погледу кретања и приступа 
јавним објектима. 

 
 
 

 

ССооцциијјааллннии  ппррииооррииттеетт  44  --  РРооммии  
 
 

 УУввоодд  
 

Када је реч о Ромима који живе на територији општине Књажевац, не може се 
тачно навести њихов број. Према незваничним подацима на територији Општине 
Књажевац живи око 2.000 Рома. 

Роми живе у три ромска насеља, а њихови услови становања нису на завидном 
нивоу. Роми су углавном стационирани у граду, (мали број породица живи мимо 
ромских насеља), док у сеоским насељима број ромских породица је веома мали. 

Низак ниво образовања одражава се кроз сиромаштво. Мали број Рома је 
запошљен, с обзиром да спада у групу неквалификоване радне снаге. 

На основу података Центра за социјални рад, око 70% корисника материјалног 
обезбеђења су ромске породице. 
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ДДееффииннииссаањњее  ии  ддиијјааггннооззаа  ппррооббллееммаа  
 

Проблеми Ромског становништва условљени су бројним факторима. Основни 
фактор сиромаштва код Рома је необразованост, која за собом повлачи и остале 
факторе. Излазак из „зачараног круга сиромаштва“ једино се може постићи 
образовањем. 

На територији Општине Књажевац постоје три основне школе. Број ромске 
деце која редовно похађају наставу је око 220 деце, од којих око 30% заврши осми 
разред. Деца углавном похађају редовно од првог до четвртог разреда, (око 60%), већ 
од петог до осмог разреда број деце се смањује, па основну школу заврши веома мали 
број деце (у 2007. години само 5 детета је завршило основну школу). Нередовност у 
похађању наставе, као и само необразовање, произилази из породице, где су и сами 
родитељи необразовани, те не могу помоћи својој деце у стицању навика и учењу. 
Други разлог овакве ситуације је недостатак материјалних средстава, узимајући у 
обзир чињеницу де су деца већиним из социјално угрожених породица. 

Оваква ситуација у основним школама проузрокује лошу ситуацију и у 
средњим и високо образовним институцијама. Око 2% ромске деце упише и заврши 
неку средњу или високу школу. Опет се као главни разлог овакве ситуације узима 
породица и материјална немоћ. Ромска деца која упишу средњу школу углавном се 
одлучују за нека производна занимања. Раније је мањи број деце уопште и уписивао 
неку средњу или високу школу, данас је ипак мало боља ситуација захваљујући и 
афирмацији од стране Владе, и стипендија за Ромску децу. На недостатак стручног 
оспособљавања имају утицај и малолетнички бракови , који су традиционално 
присутни код Ромског становништва, данас у много мањим размерама него раније. 
Предшколско образовање, које је од 2006 год. обавезан вид образовања, похађају сва 
ромска деце која су законом обавезана. За разлику од ранијих година, сада је 
ситуација много боља. Међутим, и ту има проблема, а водећи проблем је нередовност 
неке деце, као и слаба материјална моћ родитеља (сходно томе да треба купити 
хигијенски прибор, као и литературу). 

Највећи проблем који се ставља испред свих осталих проблема је непостојање 
адекватне базе података о Ромима. По последњем попису становништва на 
територији општине има 452 Рома, од којих је највише у граду Књажевцу и то 299, а 
153 у селима и то највише у Минићеву 81. Међутим, пракса показује да ти подаци 
нису тачни. 

Већина становника ромске националности неће да се изјасни, да не би био 
деградиран у друштву, извргнут подсмеху “циганин“ или дискриминисан у свим 
друштвеним сферама („сви цигани су прљави, неписмени...“ и сл.). Међутим, ромско 
становништво мора бити свесно да само себи пре свега мора помоћи и не сме бежати 
од истине, него се борити тако што ће се интегрисати са заједницом. 

Када је реч о запошљавању у општини, не може се очекивати много, сходно 
томе да је привреда стала и да на жалост нема посла. Мора се навести и чињеница да 
према Ромима још увек постоји дискриминација од стране послодаваца. И ту је 
Влада донела уредбе и посебне погодности послодавцима који запосле Роме, али 
ситуација није промењена. Један од водећих фактора овакве ситуације је и 
необразованост Рома који спадају углавном у категорију неквалификоване радне 
снаге (око80%). 

Проблем становања у општини Књажевац је релативно решен. Међутим, 
остају као проблем неадекватни хигијенски услови у насељу и легализација ромских 
насеља. Према приоритетима водећи проблеми у ромским насељима су: 

 недостатак хигијенских услова ( нема у свим домаћинствима водовода, 
канализације…) 

 нелегализовани објекти у насељима. 
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Питање повратника захваћених реадмисијом још увек је актуелно. Код  
повратника највећи проблем је недостатак документације како би остварили нека од 
својих права. 

 
SWOT анализа 
 

STRENGHTS -Предности WEAKNESSES -Слабости 

• Мултидисциплинарни приступ 
Општине проблемима Рома 
Координатор за ромску заједницу при 
Општинској управи Књажевац 

• Жеља стручног кадра да се укључи у 
реформске процесе у циљу побољшања 
живота Рома  

• Недостатак адекватне евиденције  
• Неефикасност невладиних 

организација које се баве 
проблемима Рома на локалном 
нивоу и пружају конкретну помоћ. 

Незаинтересованост шире заједнице за 
решавањем проблема Рома 

OPPORTUNITIES - Шансе TREATNESSES - Претње 
• Коришћење ресурса који се нуде у 

оквиру декаде Рома 
• Укључивање у реформске пројекте 

које прописују ресорна Министарства 
• Унапређење сарадње са донаторима 

• Предрасуде 
• Недовољна мотивација запослених за 

посебно бављење проблемима Рома 
 

 
Постојећи облици помоћи: 

 Координатор за ромску заједницу, запослен у Општинској управи Књажевац. 
Канцеларија Координатора је смештена у простојирама зграде Центра за 
социјални рад „Др Михајло Ступар“. 

 Удружења Рома: „Дирекција за стратегију и интеграцију Рома“, Друштво 
рома „Ђурђевдан“, Друштво рома „Слога Минићево“. 

 Доступност основних и средњих школа 
 Доступност здравствених услуга 
 Услуге патронажне службе 
 Повремене едукације из различитих области намењене ромској популацији 

 
Проблеми везани за овај социјални приоритет  се  своде на:  
 Недостатак тачне евиденције о ромској популацији 
 Нехигијенски услови живота у насељима – недостатак инфраструктуре 
 Необразованост популације  
 Традиционалне навике. 
 

ЗЗааккљљууччаакк  
 

Ромска популација је недовољно укључена у друштвени  живот и не одлучује 
о правима и обавезама заједница из разлога недовољне информисаности, ниског 
степена образовања и постојања специфичних културолошких, традиционалних 
образаца понашања Рома. 

  
ППррееппооррууккее  
  

 Створити услове за увођење јединствене евиденције ромске популације на 
територији Општине Кљажевац и механизма за ажурирање података 
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 Континуиране активности у циљу прихватања значаја образовања (рад са 
родитељима ромске деце) и конкретна помоћ ромској школској деци у учењу 

 Обезбеђивање основних хигијенских услова у ромским насељима 
 Образовни програми намењени одраслим Ромима (хигијенске навике и 
репродуктивно здравље) 
 

 

ООппееррааттииввннии  ццииљљееввии  
 

  
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  11..  
 
Обезбеђивање реалне евиденције ромске популације на територији 

Општине Књажевац и механизма за ажурирање података 
 
Проблем у непостојању евиденције почиње од пописа становништва, при 

којем се Роми у већини случајева другачије изјашњавају. На даље, не постоји 
евиденција у локалним институцијама вођена по националности, већ се само врше 
претпоставке на основу имена и презимена и адресе. Предлог мере за решавање овог 
проблема је увођење евиденција по националној припадности у локалним 
институцијама. Претходна активност је спровођење пописа ромског становништва 
ради утврђивања тачног броја и стања ромске популације. Након тога утврдиће се 
механизми за повезивање национално сензибилних база података у јединствен 
систем евиденције, уз истовремено утврђивање механизама за ажурирање података 
како би се у сваком моменту имао увид у тачне податке о ромској популацији.  

Јединствену базу података ромске популације водиће Координатор за ромску 
заједницу. 

Потребно је утврдити механизам који ће омогућити да се витални догађаји у 
ромској популацији евидентирају у јединственој бази података ромске популације 
путем повезивања са матичном службом општине, као и брачна стања. Податке о  
миграцији ромског становништва добити помоћу редовних извештаја из Полицијске 
станице Књажевац. Податке о образовању добити помоћу извештаја из основних и 
средњих школа. Податке о корисницима материјалне помоћи добити из Центра за 
социјални рад. Податке о здравственом стању ромског становништва добити из 
Здравственог центра Књажевац. Податке о незапослености добити из Националне 
службе за запошљавање. 

 
Кључни међуциљеви: 

 
 Пописом обухваћено читаво ромско становништво  
 Установљена база података о ромском становништву 
 Установљен механизам ажурирања података. 

 
 

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  22..  
 
Помоћ ромској школској деци у учењу 
 
Број ромске деце која похађају наставу је око 220 деце, од којих око 30% 

заврши осми разред. Деца углавном похађају школу редовно од првог до четвртог 
разреда, (око 60%), већ од петог до осмог разреда број деце се смањује па основну 
школу заврши веома мали број деце (у 2007. години само 5 деце је завршило основну 
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школу). Просечан број пријава за непохађање основношколског образовања 
упућених судији за прекршаје је свега 10. 

Један од начина решавања овог проблема  јесте увођење асистента у настави 
за ниже разреде основне школе. Асистент у настави помаже ромској деци да лакше 
савладају програм давањем допунских часова ромској деци. Такође, асистент 
редовно врши обилазак ромске деце и њихових породица, води евиденцију о 
редовности похађања наставе и предузима мере за спречавање непохађања наставе. 
Потребно је да асистент остварује одличну сарадњу са основним школама и са 
Координатором за ромску заједницу. Неопходно је да асистент буде ромске 
националности због познавања језика, навика и културе Рома. Минимум потребне 
стручне спреме је средња стручна спрема. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 У року од 5 година смањен изостанак ромске деце са наставе за 90%. 
 
 

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  33..  
 
Обезбеђивање основних хигијенских услова у ромским насељима  
 
Стамбени проблеми у ромским насељима се своде на лоше комуналне услове 

у насељима (водовод, канализација) и нелегализоване објекте.  
У књажевачком насељу „Циган мала“ потребно је урадити План детаљне 

регулације. У насељу Минићево, у оквиру Плана општег уређења насеља Минићево 
обухваћено је и насеље „Кулиште“, у којем живе Роми. За новоизграђене објекте је 
могуће издати услове за градњу и извршити прикључак на комуналну 
инфраструктуру. Проблем је у томе што објекти изграђени без одобрења за градњу не 
могу тренутно да се легализују, па стога не могу да  се прикључе на комуналну 
инфраструктуру. Законом о планирању и изградњи прописани рок за подношење 
захтева за легализацију је истекао. Проблем је што нису сва ромска домаћинства 
искористила могућност легализације у прописаном року, те стога не могу да се 
прикључе на комуналну инфраструктуру. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 Створена планска основа за решавање комуналних проблема у насељу "Циган 
мала" 
 
 
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 4. 

 
Подизање свести о значају репродуктивног здравља и хигијенских навика 

Рома 
 
Познато је да Роми врло млади склапају бракове (малолетнички бракови), 

врло често већ са 13 година. Из тога произилази да у просеку већ са напуњених 25 
година старости Ромкиње имају већ четворо деце, што неповољно утиче на њихово 
здравље. Ромкиње су истрошене, изложене великим стресовима и болују од 
различитих видова психоза.  Стога је неопходно перманентно вршити едукацију 
Ромкиња о примени контрацепције.  

Недостатак хигијенских навика је тесно повезан са хигијенским условима у 
ромским насељима. Као последица тога јављају се разне инфективне болести. 
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Едукација  и кампања је намењена ромској популацији и односе се на: 
 област репродуктивног здравља 
 област хигијенских навика. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 појаве инфективних болести смањене за 50% 
 повећан број Рома који користе контрацепцију за 50% 

 
 
 

ССооцциијјааллннии  ппррииооррииттеетт  55  ––  ННееззааппооссллееннаа  ллииццаа  
 

 

УУввоодд  
 
Проблем незапослености је један  од глобалних приоритета, који се негативно 

одражава на све друге сегменте друштвене заједнице и на све старосне структуре. 
Као посебан проблем издваја се незапосленост младих, лица старијих од 45 година 
живота, самохраних родитеља, инвалида, лица корисника МОП-а и једнократне 
новчане помоћи као и других  особа са отежаним фактором запослености. Као 
пратећи проблеми незапослености могу се издвојити: застаревање знања због дугог 
чекања на запослење, ниска мотивисаност за запошљавање у другом послу, ниска 
мотивисаност за запошљавање у нижем степену стручне спреме, слаба територијална 
покретљивост незапослених лица, недовољне стимулативне мере запошљавања 
незапослених лица за послодавце и слабе ингеренције локалне самоуправе. 

 

ААннааллииззаа  
 
Према евиденцији филијале Националне службе за запошљавање из 

Зајечара у 2006. години је било 3837 незапослених лица, што представља учешће од 
26,6% радно способног становништва у општини. Стопа незапослености је у 2006. 
години била 28,58% бележи тренд повећања (у 2005. години је била 27,63%).  

 
 
Слободна радна места у 2005. и 2006. години: 
 

 
2005. 
укупно

неодређено одређено 2006. 
укупно

неодређено одређено 

Зајечарски 
округ 8199 2997 36,55% 5202 63,45% 11295 4876 43,17% 6419 58,30%

Књажевац 3031 978 32,67% 2253 74,33% 3960 1223 30,89% 2737 69,11%

 
Као што се из табеле може видети, послодавци у 69,11% случајева 

пријављују слободна радна места на одређено време. 
 
Квалификациона структура незапослених лица у општини Књажевац: 

 
 Укупно I+II III - VIII NKV-I PK-II KV-III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII

Зајечарски округ 14528 6633 7895 5996 637 3506 3386 120 555 2 321 5 0 

Књажевац 3837 1718 2119 1650 68 967 895 29 143 2 83 0 0 
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Дакле, незапослених  НКВ лица има највише - 1718 што представља 44.77% 
од укупног броја незапослених. Са трећим и четвртим степеном је 48.52 %, са шестим 
3.78%, и са седмим 2.16%. 

 
Старосна структура незапослених лица: 
 
 укупно до  18 год 19 – 25 год. 26 – 30 год. 31 – 40 год. 41 – 50 год. преко 50 год.

Зајечарски округ 14528 81 2238 1792 3253 3041 4123 

Књажевац 3837 24 589 434 784 811 1195 

 
Као што се из табеле може видети, највећи број незапослених лица (31%) је 

управо у оној категорији која најтеже може наћи запослење, а то су особе преко 50 
година старости. Уколико њима придружимо и особе старости 41-50 година добијамо 
високо учешће тешко запошљивих лица (52%). 

Од укупног броја незапослених чак 56,19% нема никакво радно искуство, 
односно чека своје прво запослење. 

 
Што се тиче просечног времена чекања на запослење структура је следећа: 
 

 укупно 
Прво 

запослење 
до  1 
год 

1 – 2 
год. 

2 – 3 
год. 

3 – 5 
год. 

5 – 8 
год. 

8 – 10 
год. 

преко 10 
год. 

Зајечарски 
округ 14528 6376 5083 2552 1791 2059 1499 517 1027 

Књажевац 3837 2156 1360 618 487 654 437 128 153 

 
Жене 
Удео жена у укупном броју незапослених је 50,1%.  
Квалификациона структура незапослених жена: 
 

 укупно I+II III - VIII NKV-I PK-II KV-III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII

Зајечарски округ 7644 3630 4014 3286 344 1492 2008 16 331 1 161 5 0 

Књажевац 1923 974 949 945 29 318 507 1 80 1 42 0 0 

 
Старосна структура незапослених жена: 
 

 укупно до 18 год 19 – 25 26 – 30 31 – 40 41 – 50  преко 50 год

Зајечарски округ 7644 47 1108 1022 1936 1686 1845 

Књажевац 1923 12 278 154 441 411 554 

 
Особа са инвалидитетом пријављених у Националној служби за 

запошљавање је 163 и њихов број се повећао у односу на 2005. годину (152). 
 

Мере активне политике запошљавања које се спроводе у 2006. и 2007. години: 
 

1. посредовање и професионална оријентација 
2. програми додатног образовања и обуке 
3. развој предузетништва 
4. програми запошљавања. 

У оквиру тих мера реализује се: 
 

 организација сајмова запошљавања према исказаним потребама послодавца 
(у 2007. години је одржан један сајам запошљавања у Књажевцу) 
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 одржавање радионица за активно тражење посла при Националној служби за 
запошљавање 

 одржавање семинара и тренинга  
 Тренинг самоефикасности је одржан 2006. године на нивоу региона. У плану је 
да се тренинзи за мотивацију будућих предузетника одржавају у оквиру 
новоформираног Пословног центра при филијали НЗС у Зајечару, који је 
почео са радом у другој половини 2007. године. 

 Улуге професионалног информисања (у 2006. години 20 незапослених лица и 6 
ученика)  

 услуге професионалног саветовања (у 2006. години користило је 4 ученика 
основних и средњих школа, 4 незапослена лица и 1 ученик са здравственим 
проблемима) 

 услуге професионалне селекције (у 2006. години користило је за потребе 
познатог послодавца 3 лица и за потребе додатног образовања и обуке 68 лица) 

 Финансирање запошљавања приправника и волонтера: 
 

2006 
Приправник 3 
Приправник – волонтер 15 
Волонтер  - практикант 22 

 
 Стицање посебних знања и вештина које нису садржане у оквиру стеченог 
образовног профила: 
• основна информатичка обука (врши се од _ године), у 2006. години 10 

лица 
• курс енглеског језика, 10 лица 
• обука за вођење књиговодствених послова, 7 
• обука за конобаре, 5 
• обука за куваре, 5 
• обука за пекаре, 5. 

 финасирање програма самозапошљавања незапослених лица, у 2006. 
години је одобрено за 34 лица. 

 финасирање регионалних програма, у 2006. години је одобрено за 3 
послодавца за запошљавање укупно 16 лица.  

 једнократна исплата новчане помоћи за самозапошљавање, у 2006. години 
је одобрено за 4 лица. 

 
Дефицитарна и суфицитарна занимања у општини Књажевац су: 
 

Дефицитарна занимања Суфицитарна занимања 
• Професор енглеског језика 
• Музиколог 
• Лекар опште медицине 
• Професор немачког језика 
• Дефектолог 
• Професор српског језика 
• Помоћни конфекционар 
• Дипл. инг. за друмски саобраћај 
• Професор математике 
• Кувар 
• Пекар 
• Болничар 

• Техничар нискоградње 
• Металостругар 
• Архитектонски техничар 
• Лаборант биологије 
• Грађевински керамичар 
• Металоглодач 
• Механичар за алатне машине 
• Сервисни машински механичар 
• Матурант гимназије природног 

смера 
• Радио и ТВ механичар 
• Аутоелектричар 
• Обућар 
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Незапослена лица корисници МОП-а и једнократне помоћи 
 

 Према последњим подацима Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ 
укупно 160 породица остварује право на МОП по основу незапослености. То 
практично значи да је  507 лица обухваћено овим правом, од тога око 320 деце 
основношколског и предшколског узраста. 

 Од наведеног броја породица само 33 домаћинства је једночланих. 
 По основу неспособности за рад право на МОП остварују 62 породице. Ту спадају 
старачка самачка домаћинства или двочлана домаћинства из руралних подручја 
и одрасла лица код којих постоји неспособност за рад процењена од стране 
надлежне лекарске комисије. 

 На овом списку породица која остварују право по основу незапослености преко 
85% је ромских породица, са по двоје и више деце, а старост незапослених лица је 
испод 30 година старости. 

 Према евиденцији Центра за социјални рад, деца из породица корисника МОП-а 
ромске националности одрастањем и заснивањем породица настављају и сами да 
користе ово право.  

 Звог законске обавезе пријављивања код Националне службе за запошљавање )да 
би остварили право на МОП), наведена лица се уредно пријављују. Међутим, 
углавном се ради о лицима без икаквих квалификација. 

 У 95% случајева особе које су корисници МОП-а истовремено су и корисници 
једнократне новчане помоћи. Остатак од 5% су стара и немоћна лица.  

 
SWOT анализа незапослених лица 

 
STRENGHTS - Снаге WЕАКNESSES - Слабости 

• Поседују одређене квалификације 
стечене формалним и неформалним 
образовањем и личне квалификације 

• Очуван радни потенцијал 
 

• Недостатак самоиницијативе и 
мотивисаности 

• Недовољно развијена свест о потреби за 
доживотним учењем 

• Недоступност информација 
• Неразвијена предузетничка иницијатива 

ОPPОRТUNITIES - Шансе ТHREATS - Претње 
• Курсеви и обуке из програма НСЗ 
• Мере активне политике 
• Бизнис инкубатор центар 

• Спор развој привреде 
• Непоштовање права радника 

утврђених Законом о раду (од стране 
послодавца) 

• Синдикати не обављају своју улогу 
• Нефлексибилна и централизована НСЗ 

 
SSWWOOTT..  ааннааллииззаа  ресурса   

 
STRENGHTS - Снаге WЕАКNESSES - Слабости 
• Обавештавање о могућностима и 

условима за запошљавање 
• Савет за запошљавање као активно 

скупштинско радно тело 
• Велики број младих међу 

незапосленима 
• Саветовање послодаваца и лица која 

траже запослење о закону и другим 
актима 

•  ОКОСП 

• Висока стопа незапослености 
• Недовољно развијено тржиште рада 
• Инертност радно способног становништва 

(висок степен апатије) 
• Велики број лица која се налазе на 

евиденцији незапослених само ради 
остваривања других права 

• Недовољна мотивација незапослених у 
тражењу посла 

• Предрасуде при запошљавању лица из 



 51

• Добра сарадња измељу локалне 
самоуправе и Националне службе за 
запошљавање 

• Добра сарадња између локалне 
самоуправе, бизнис и невладиног 
сектора 

социјално угрожених категорија 
• Одлив високообразованог кадра 
• Недовољно развијена свест о потреби за 

доживотним учењем  
• Недовољна мотивација незапослених за 

даље учење и усавршавање 
 

ОPPОRТUNITIES - Шансе ТHREATS - Претње 
• Умрежавање институција које се баве 

образовањем,  запошљавањем, бизнис, 
невладиног сектора и локалне 
самоуправе  

• Интензивније коришћење мера 
активне политике запошљавања  

• Интензивније коришћење Владиних 
програма за инвестирање у 
неразвијеним општинама 

• Интензивирање непосредних 
контаката са послодавцима 

• Коришћење Владиног програма за 
финансирање јавних радова 

• Повећање броја незапослених 
укључених у активне мере 
запошљавања 

• Подршка приватној иницијативи 

• Сталне промене законских прописа 
• Нестабилна политичка и економска 

ситуација 
• Несклад између понуде и потражње на 

тржишту рада 
• Непостојање стратегије развоја људских 

ресурса  
• Недовољан ниво инвестиција у општини 

Књажевац 
• Ограниченост средстава НСЗ намењеним 

за мере активне политике запошљавања 
 
 

 
 

ДДееффииннииссаањњее  ии  ддиијјааггннооззаа  ппррооббллееммаа  
 
 
Највећи проблем је сам број незапослених лица, односно њихово учешће у 

укупном броју радно способног становништва (26,6%). Овај податак треба узети с 
резервом јер је број радно способног становништва утврђен пописом становништва 
из 2002. године, од којег је прошло већ пет година.  Висока стопа незапослености је 
последица свеукупних кретања у друштву и недовољно развијеног тржишта рада. 
Доминантан фактор на тржишту рада била су велика предузећа. Тешка економска 
криза и реструктуирање великих предузећа у процесу приватизације довели су до 
велике стопе незапослености. Сектор малих и средњих предузећа који би требао да 
апсорбује вишак радне снаге још увек није довољно ојачао.  

Да би се остварили приметни позитивни резултати неопходно је партнерство 
локалне самоуправе, Националне службе за запошљавање, невладиних  
организација, привредног сектора,  образовних установа и осталих фактора који 
могу утицати на решавање проблема незапослености. 

Водећу улогу у решавању овог проблема свакако треба да има локална 
самоуправа која треба да омогући да се у локалној заједници створи повољан 
амбијент за тржишно привређивање. Локална самоуправа треба да омогући такву 
пословну средину која ће привући и задржати домаће и стране инвеститоре јер само 
кроз оснивање нових предузећа и јачање постојећих може да се повећа запосленост, 
односно смањи овако висока стопа незапослености.  

Један од дијагностификованих проблема је и неповољна квалификациона 
структура незапослених лица. Скоро половина од укупног броја незапослених лица 
нема никакве квалификације. Потребно је наћи механизме за упошљавање те тешко 
упошљиве категорије. 
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Такође је један од проблема и неповољна старосна структура незапослених. 
Трећина незапослених лица је старости преко 50 година. Ова категорија је такође 
тешко запошљава и још један задатак је наћи механизам за њихово запошљавање. 

Што се тиче Рома, степен њихове запослености је врло низак. Кроз 
проналажење начина за њихово запослење пружиће се могућност за побољшање 
економске ситуације њихових породица а, пошто је велики број корисника МОП-а и 
једнократне помоћи по основу незапослености управо ове националности (85%) 
директно се утиче на смањење расхода републичког и општинског буџета. Највећи 
број незапослених Рома спада у категорију неквалификованих лица тако да ћемо ову 
категорију третирати као остала неквалификована лица.  

Проблем који се не може уочити из претходних анализа је утврђивање 
стварне незапослености односно раздвајање оних особа које раде „на црно“ код по-
слодаваца или самостално а пријављена су на евиденцији Националне службе за 
запошљавање од оних који не раде. 

Такође,  лица из социјално угрожених група  (особе са инвалидитетом,  Роми,  
интерно расељена и избегла лица,  самохрани родитељи,  тешко запошљива група 
лица старости преко 45 година)  тешко долазе до запослења, што се директно одра-
жава и на ниво сиромаштва целокупне породице. НСЗ у својим активностима има 
програме намењене лицима из социјално угрожених категорија (субвенције за запо-
шљавање лица преко 45 и 50 година, запошљавање и професионална рехабилитација 
инвалида.), али су ти програми често административно компликовани, па лица из 
ових група не испуњавају неки од елиминационих услова за њихово коришћење.  

Истраживања НСЗ показују да су млади људи  генерално слабо активни у 
процесу свог запошљавања, што је проузроковано неразвијеношћу предузетничког 
система вредности и неадекватном припремом за улазак у свет рада, самосталан жи-
вот и елиминисање економске зависности од родитеља. Потребно је наћи начин да се 
подстакне њихово активно тражење посла као и да се подигне свест о потреби за 
доживотним учењем и усавршавањем.  

 
ППООССТТООЈЈЕЕЋЋИИ  ООББЛЛИИЦЦИИ  ППООММООЋЋИИ: Мере активне политике Националне 

службе за запошљавање. 
 

ЗЗааккљљууччаакк  
 
Смањење незапослености треба поставити као један од најбитнијих циљева 

Стратегије економског развоја општине Књажевац. Стратегија развоја социјалне 
политике се бави овим проблемом предлагањем „меких“ мере за смањење 
незапослености, усмереним првенствено на социјално угрожене категорије. 

 

ППррееппооррууккее 
 
 

 Потребно је увести мере запошљавања социјално угрожених група  
 Увести мере прилагођавања незапослених лица потребама привреде 
 Развијати свест младих о предузетништву, самосталном раду и доживотном 
учењу. 

 Радити на подизању степена образовања, првенствено незапослених лица, 
односно реализовати основно образовање одраслих и њиме обухватити одрасла 
лица која немају завршену основну школу, Роме (од којих преко 80% нема 
завршену основну школу) децу штићенике Завода за васпитање младежи чији 
узраст не одговара образовном програму и децу и младе ромске популације – 
повратнике из иностранства. 
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OOппееррааттииввннии  ццииљљееввии  
  

  
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  11..  
 
Организовање јавних радова 
 
Један од начина привременог запошљавања социјално угрожених група је 

организовање јавних радова. Јавни радови се спроводе у мањем обиму а циљна 
група су посебно таргетиране групе. Јавни радови се организују за обављање послова 
од општег интереса у области комуналне, хуманитарне, социјалне и друге 
делатности. Учесници у јавним радовима су пре свега социјално угрожене групе и то: 
корисници МОП-а и једнократне новчане помоћи, тешко запошљива категорија - 
особе старости преко 50 година, Роми, особе са инвалидитетом.  

Средства за ове намене могу се обезбедити из буџета Републике Србије, на 
основу учешћа на конкурсу за извођење јавних радова које расписује министарство 
надлежно за послове запошљавања и из локалног буџета. Што се буџета општине 
Књажевац тиче, потребно је приликом доношења Одлуке о буџету за сваку буџетску 
годину определити средства за ове намене. Програм јавних радова мора садржати и 
едукацију односно обуку учесника, према програму извођења јавних радова. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 Правно регулисан поступак спровођења јавних радова који се финансирају из 
буџета општине Књажевац 

 У току године реализовано до 5 програма јавних радова у области 
хуманитарних делатности, културе, инфраструктуре и социјалној делатности 

 Годишње путем јавних радова ангажовано 50 незапослених лица.  
  
  

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  22  
 
Добровољни рад (друштвено користан рад) 
 
Друштвено користан рад или боље рећи добровољни рад је такође један од 

видова привременог запошљавања незапослених лица. Циљна група су особе 
корисници једнократне новчане помоћи које се финансирају из буџета општине 
Књажевац. Добровољни рад се спроводи тако што Центар за социјални рад упућује 
радно способне незапослене кориснике једнократне новчане помоћи код послодаваца 
који су исказали потребе за додатним радом. Послодавци у овом смислу су 
корисници буџета општине Књажевац, тј. јавна предузећа, организације, установе, 
школе и други корисници. На основу извештаја о обављеном друштвено корисном 
раду који послодавац доставља Центру, Центар исплаћује новчану надокнаду.   

На овај начин се постиже више резултата: 
 привремено радно ангажовање социјално угрожене групе и побољшање 
њиховог економског положаја 

 уштеде у буџету општине Књажевац које би настале додатним ангажовањем 
радника од стране послодаваца 

 социјално укључење социјално угрожених група. 
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Кључни међуциљеви: 
 

 Правно регулисан поступак обављања добровољног рада који се финансирају 
из буџета општине Књажевац 

 У току године расподељена једнократна новчана помоћ по основу 
добровољног рада за 50 лица 

 Годишње обављено 20000 сати добровољног рада у комуналној делатности,  
образовању, култури и другим делатностима. 
 
 
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  33  
 
Доквалификација и преквалификација 
 
Поред мера које спроводи Национална служба за запошљавање потребно је 

увести програм доквалификације и преквалификације у којем ће учествовати 
образовне институције, локална самоуправа, привреда, невладин сектор и 
Национална служба за запошљавање. Програм  се реализује у образовним 
институцијама (у Књажевцу је то Техничка школа) у виду образовањa одраслих. 
Доквалификација, односно преквалификација ће се финансирати из три извора: 
делом из буџета општине, једним делом од средстава предузетника којима је 
неопходна радна снага конкретног занимања и једним делом од стране самог лица 
које се преквалификује, односно доквалификује. Из буџета општине Књажевац 
финансираће се преквалификација, односно доквалификација за она занимања која 
су приоритетна имајући у виду правце развоја општине и потребе привреде. 
Финансирање дела средстава из буџета општине ће се вршити одобравањем 
позајмица лицима која се преквалификују, односно доквалификују. Након извршене 
обуке лица су у обавези да средства врате општини Књажевац. 

 
Кључни међуциљеви: 
 

 Правно регулисан начин доквалификације и преквалификације који се 
финансира из буџета општине Књажевац 

 Годишње финансирано у просеку 50 преквалификација и доквалификација. 
  
  
    ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  44  
 
  Неформално образовање младих 
 
Једно од могућих решења је развијање предузетничког духа односно 

оспособљавање младих за оснивање и вођење сопственог бизниса, прихватање 
модела доживотног учења, обучавање за активно тражење посла и пропагирање 
волонтеризма. Овај вид едукације треба вршити у средњошколском образовању, без 
обзира на занимање за које се омладина обучава и треба почети још од најнижих 
разреда. Образовање се врши кроз интегрисано деловање средњих школа, Удружења 
предузетника, невладиног сектора и Националне службе за запошљавање и јавног 
информативног предузећа.  

Томе треба додати информисање о условима за отпочињање сопственог 
бизниса, обавештавање о фондовима, кредитним линијама, пореским и другим 
олакшицама и другим могућностима које се нуде на тржишту, о чему корисници 
услуга, нарочито млади, немају довољно информација. 
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Кључни међуциљеви: 
 

 Повећан ниво свести код младих особа о потреби за самосталним обављањем 
делатности, активним тражењем посла и доживотним учењем у року од 12 
месеци за 80% 

 Повећан ниво информисаности о могућностима за запошљавање младих у 
року од 12 месеци за 50%. 
 
 
ОПЕРАТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  
 
Основно образовање одраслих 

 
У циљу основног образовања одраслих и тиме повећавања могућности за 

запошљавање лица која тренутно немају завршену основну школу, обезбедити 
основно образовање у Књажевцу деци која су прерасла и деци и младима Ромима 
повртаницима из иностранства. 

За реализацију овог циља користиће се већ постојећи технички и кадровски 
капацитети Основне школе „Младост“ – школе за основно образовање деце 
штићеника Завода за васпитање младежи.    
 

Кључни међуциљеви> 
 

 Правно регулисати отварање одељења за образовање одраслих у 
Министарству просвете РС, 

 Смањен број особа које немају завршену основну школу за 20% до краја 2012. 
године. 

 
 
 

ССооцциијјааллннии  ппррииооррииттеетт  66  ––  ЖЖееннее  жжррттввее  ннаассииљљаа  
  
 

 

УУввоодд  
 
Од укупног броја становника у општини Књажевац жене су заступљене са 

51,49%. У граду живи 9892 женa, а у 85 села општине Књажевац живи 9247 жена. 
Учешће женске популације у укупној популацији општине варира у зависности од 
старости жена. Тако је учешће женске популације у старосној доби од 0 до 19 година 
47,98%, у старосној доби од 20 до 64 године 49,56%, а у старосној доби преко 65 
година 57,24%. Што се последње наведене староснe доби тиче, учешће жена варира, 
тако да је у граду 58,53%, док се у селима креће од 50% до 65,22%. Учешће жена је 
нарочито изражено у планинским селима, и то у Алдинцу, Балта Бериловцу, 
Дречиновцу, Кални, Локви, Стањинцу, Старом Кориту, Ћуштици, Црном Врху и 
Штитарцу.  
 Oпштина Књажевац спада у неразвијено подручје и годинама држи само 
зачеље табеле по примањима у Републици Србији. Од некада 17.000 запослених 
данас је број спао на 7617. Велике фабрике које су запошљавале углавном женску 
радну снагу ( Леда-фабрика обуће, Брака Динић-конфекција, Џервин-пољопривреда, 
Нова  трговина-трговина, Робна кућа Београд-трговина и друге ) у процесу 
транзиције отпустиле су велики број радника, па самим тим и жена које су биле 
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основна радна снага. По подацима НСЗ, на тржишту рада налази се евидентирано 
1923 жена које покушавају да нађу посао. Старосна сруктура незапослених жена је 
поражавајућа, јер  50,18% жена које су на евиденцији НСЗ старије су од 40 година. 
 Жене у оваквим ситуацијама постају економски зависне, а патријахална 
средина их и на други начин искључује из друштва, оне постају вишеструко кажњене 
- без посла и без новчаних средстава, постају "терет" за и онако већ скромни 
породични буџет, потуно искључене из друштвених токова, затворене у кругу своје 
породице, постају жртве насиља у породици.  

Осећање кривице код жена, усађене патријахалним васпитањем и ниским 
образовањем, неретко и саме женедоводи у ситуацију да оправдавају насиље у 
породици, што се најбоље може видети из истражвања која су обављена од стране 
UNICEF-а Београд у 2005 MICS (Serbia Multiple Indicator Cluster Survey 2005), које 
показује ставове жена, које насиље у породици сматрају оправданим ( Табела 1. ). 
Према овим показатељима 35,5% Ромкиња и 12,4% жена у Југоисточној Србији,  
верује у оправданост употребе силе у породици.  

Друга истраживања и подаци о породичном насиљу на територији Србији, 
говоре о томе да је скоро свака друга жена (46,1%) доживела неки облик психичког 
насиља, а скоро свака трећа ( 30,6%) физичко насиље у породици. 

Општина Књажевац не одступа много од података који су добијени 
истраживањима у Србији што најбоље могу илустровати последња дешавања која су 
се догодила у 2007.год. и испунила странице дневих новина. 

Према подацима које поседује Центар за социјални рад, Општински суд у 
Књажевцу и ОУП Књажевац, број жртава породичног насиља је у сталном порасту , 
тако је у ЦСР у периоду између 2005-2006 регистровано 39 случаја насиља у 
породици. Доминатни облици злостављања који су евидетирани су: физичко 
злостављање, сексуално злостављање, занемаривање и трафикинг. Жртве насиља у 
породици били су најчешће деца, одрасли  и стари. Подаци ЦСР о броју 
регистрованих случајева насиља над женама у нашој општини, од почетка ове 
година па до данас, само још више истичу потребу ове средине за решавањем овог 
проблема и пружањем услуге из овог домена. 
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Табела бр.1      
Ставови у вези насиља у породици    

     
     Проценат жена између 15-49 година које верују у оправданост употребе силе, мужа  

према жени/родитељу под различитим условима, Србија 2005      

Проценат жена између 15-49 година које верују у оправданост 
употребе силе мужа, према жени  

Број жена 
између 15-
49 година 

 

Када 
изађе ван 
куће без 
његовог 
сазнања 

Када 
запоставља 

децу 

Када се 
не слаже 
са њим 

Када 
одбије 
секс са 
њим 

Кадо јој 
храна 
прегори 

За било 
који од 
разлога 

 

Србија без Рома из Ромске 
заједнице 1,7 5,2 1,7 0,9 0,6 5,8 7415 

Подручје 

Роми у Ромским заједницама 19,9 29,9 19,6 14,1 10,5 35,5 101 
Војводина 1,1 2,5 1,1 0,9 0,7 3 2080 
Београд 0,7 2,2 0,9 0,4 0,5 2,5 1554 
Западна  Србија 2,1 10,8 2,7 1,5 1,3 11,7 842 
Централна Србија 2,1 7,7 1,7 0,8 0,8 8,2 1218 
Источна Србија 1,6 2,6 1,2 0,2 0,1 3,1 644 

Региони 

Југоисточна Србија 5,3 11,3 4,6 2,7 1,1 12,4 1178 
Градаски 1,3 4 1,3 0,8 0,4 4,4 4269 Тип заједнице 
Сеоски 2,9 7,7 2,7 1,5 1,1 8,6 3247 
Тренутно у браку/заједници 2,6 7 2,7 1,4 0,9 7,8 4844 
Бивши брак/заједницa 1,6 4,2 0,7 0,6 0,5 4,7 451 

Брак/Заједница

Никада у браку/заједници 0,7 2,8 0,5 0,5 0,4 3,2 2221 
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ААннааллииззаа  
 

Дефиниција проблема насиља у породици, а посебно над женама  условљена је 
бројним факторима. 

Основни фактор са којим се срећемо приликом анализе ове врсте проблема је, 
пре свега, некоординисани рад релевантних институција и организација које су 
својим уско стручним радом блиско везане за ову проблематику. Горе поменути 
разлог доводи нас у ситуацију да не постоји јединствена база података о насиљу над 
женама у општини Књажевац. Разлике настају  првенствено због раличитих 
законских норми које се примењују у овим случајевима (нпр. кривични Закон, 
породични Закон и др. ). Релевантне институције нису повезане,  тако да је јако 
тешко дефинисати ширину и тежину проблема насиља над женама. 

Други фактор насиља над женама је, пре свега,  патријахална културна 
традиција и померање прага толеранције. Такође ови фактори утичу на то да се 
насиље над женом  сматра властитом срамотом или пак пролазном кризом у односу 
са партнером. Насиље у породици још увек је затворено у кругу породице и сматра се 
"приватном ствари". Ово је посебно изражен проблем на селу, где у једночланим 
старачким домаћинствима живе жене. Горе поменути фактори доводе до тога да 
велики број случајева насиља у породици остаје непријављен ни једној институцији. 
Промена свести у локалној заједници о  породичном насиљу као и оснаживање жена, 
жртава насиља, би били почетни кораци у препознавању, превенцији и решавању 
овог проблема. 

Трећи фактор представљају и предрасуде које су настале у окружењу о насиљу 
у породици, а које су утицале на ставове професионалаца у институцијама , од којих 
зависи да ли ће и на који начин они реаговати, као и могућност жртве насиља да 
оствари своја права. Висок проценат непријављених дела најчешће је узрокован 
сумњом и неповерењем жена у ефикасне мере заштите које очекују од институција и 
организација. Едукацијом  стручњака и волонтера који се баве овом проблематиком 
(запослени и стручњаци ЦСР, судство, полиција, медицински центар, невладине 
организације и медији) са циљем подизања њихове компетентности, подигао би се 
ниво поверења код жена жртава насиља и превентивно деловало на целокупну 
заједницу. 

За смањивање овог проблема, нужна је акција која ће осмишљено повезати 
примену закона са сензибилизацијом и променом свести, са променом односа жртава 
према насиљу, са променама односа професионалаца различитих профила према 
насиљу над женама , те са променом политике медија када је реч о овој појави. 
 

SSWWOOTT  ааннааллииззаа  рреессууррссаа::  
 

STRENGHTS – Снаге WEAKNESSES - Слабости 

 Оформљен ОКОСП 
 Оформљен одбор за родну равноправ-ност 
при локалној самоуправи 

 Међусекторска сарадња  
 Искуство у решавању социјалних проблема 
и развоја нових услуга 

 Недостатак адекватне евиденције  
 Некоординисан рад стручних 
институција. 

 Несензибилисаност професионал-них 
служби  различитих профила према 
насиљу над женама 

 Незаинтересованост шире заједнице 
за пороблем 

OPPORTUNITIES - Шансе TREATNESSES - Претње 
 Укључивање у реформске пројекте које 
прописују ресорна Министарства 

 Предрасуде 
 Недовољна мотивација запослених за 
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 Унапређење сарадње са донаторима 
 Рализовање ОКОСП стратегије 
 Европске интеграције ( усклађивање 
законодавства) 

посебно бављење проблемима  
 Мала овлашћења општине када су у 
питању финасије 

                                                  
SSWWOOTT  ааннааллииззаа  ккооррииссннииккаа::  
 
STRENGHTS – Снаге WEAKNESSES - Слабости 

 Знање, вештине и способности да 
одговори захтевима више улога  

 Добар адаптивни потенцијал 
 Одговорност 
 Отвореност за промене 
 Способност комуникације и 
преговарања 

 Добре вештине конструктивног 
решавања проблема 

 Сензибилност, емпатија 

 Прихватање патријархалног 
обрасца васпитања 

 Економска зависност 
 Неправовремено реаговање на 
проблем 

 Предрасуде и митови 
 Спремност на жртвовање 
 Срам и стид 

OPPORTUNITIES - Шансе TREATNESSES - Претње 
 Услуге Саветовалишта за брак и 
породицу 

 Услуге Центра за социјални рад 
 Услуге Здравственог центра 
 Породични и Кривични закон 
 МУП 
 Тужилаштво 
 Суд 
 Прихватилиште за жене жртве насиља 

(регионално) 
 Могућност оснивања клуба за жене 
насиља 

 Некоординисан рад служби 
пружалаца услуга заштите  

 Непостојање СОС линије 
 

 
 

ДДееффииннииссаањњее  ии  ддиијјааггннооззаа  ппррооббллееммаа  
 

На основу претходне анализе уочени су следећи проблеми: 
 

11..  ННееппооссттоојјаањњее  ккооооррддииннаацциијјее  уу  ррааддуу  ррааззллииччииттиихх  ииссииттииттууцциијјаа  //  
ооррггааннииззаацциијјаа  

 
Институције и организације које се у општини Књажевац баве овим 

проблематиком у оквиру своји редовних и/или ванредних активности међусобно 
сарађују од случаја до случаја. У зависности од тога коме се жртва насиља у 
породици прво обрати и од тога ко први реагује на пријаву насиља на женом, 
случајеви се категоризују на разне начине. Тако се на пример МУП у свом раду, 
свакодневно шамарање жене у кући, свађу и избацивање на улицу категорише као 
„узмениравање јавног реда и мира“, а напад на супругу/жену и наношење тешких 
телесних и по живот опасних повреда свртсава под законеске оквире Кривичног 
закона покушаја убиства са намером. Сличних примера имамо и у другим 
институцијама као шро су Здравствени центар, Општински суд, невладине 
организације и ЦСР. Недостатак координације свих заинтерсованих страна у 
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локалној заједници се може превазићи бољом координацијом поменутих институција 
и организација, формирањем међусекторског тима који ће бити сачињен од 
стручњака запослених у горе поменутим институцијама и организацијама. Овакво 
међусекторско умрежавање и повезивање омогућиће ефикаснију акцију чији би 
крајњи резлтати имали много више ефеката (нпр. сузбијање појаве насиља над 
женама, примену одговарајуђих закона итд.) 

 
22..  ННееддооссттааттаакк  ааддееккввааттннее  ббааззее  ппооддааттааккаа  оо  жжееннааммаа  жжррттввааммаа  ннаассииљљаа  уу  

ппооррооддиицции  
 
Прва препрека на коју се наишло приликом израде ове стратегије је 

недостатак/неадекватна база података о женама жвртвама насиља. Јако је тешко 
рећи да ли је број жена жртва насиља који је добијен од стране МУП-а, ЦСР-а, Суда 
и других релевантих органа тачан, да ли се ту ради о понављању истих имена или су 
оне жтве које су евидентиране од стране ЦСР потпуно различите од жртава које под 
том категоријом води МУП. Формирање базе података на основу информација 
добијених од стране горе мопенутог међусектроског тима у будуђем периоду требао 
би да садржи много релевентније податке као што су подаци о жртви и насилнику, 
облику насиља, правном поступку покренутом у поједначном случају и друге 
податке који ће допринети сагледавању етипологије и феноменологије појаве и 
праћењу праксе примене постојећих релевантних закона. На овај начин се може доћи 
до релевантнијих података и приступити истраживању у вези ове појаве на 
територији општине Књжевац. 

 
33..  ННеессееннззииббииллииссаанноосстт  ппррооффеессииооннааллнниихх  ссллуужжббии    ррааззллииччииттиихх  ппррооффииллаа  ппррееммаа  

ннаассииљљуу  ннаадд  жжееннааммаа  
 
Организовањем серије едукативних радионица, на теме релевантне за 

сузбијање насиља над женама и примену одговарајућих законских регулатива, 
намењених стручњацима и волонтерима који се баве овом проблематиком 
(запослени стручњаци у ЦСР, МУП, судству, медицинском центру, медијима, 
невладиним организацијама) са циљем подизања њихове компететности, да 
адекватно и правовремено реагују и препознају овај проблем, ојачаће се њихови 
капацитети и изградити добра полазна основа за решавање овог проблема. 

 
44..  ННееппооссттоојјаањњее  ооррггааннииззооввааннее  ссллуужжббее  ккоојјаа  ннууддии  ппооммооћћ  ии  ппооддрршшккуу  
 
Формирање Центра за акцију против насиља  над женама (инфо центар 

/саветовалиште/СОС телефон) у оквиру постојећег Саветовалишта за брак и 
породицу у ЦСР-у у оквиру кога би се пружала ефикасна (конкретна) помоћ и 
подршка жртвама насиља у породици у виду правних савета и психолошког 
саветовања, евентуалних интервенција у кризи, упуђивање у друге установе ( 
Здравствени центар, суд, МУП или регионалну сигурну кућу ), тј. одређене службе у 
оквиру тих установа, које би жртви могле пружити и другу врсту помоћи. У оквиру 
центра постојала би и СОС линија која би помогла женама не само пружањем 
ефикасне помоћи већ и превентивним радом,  оснаживала их да пријаве насиље које 
трпе и у многоме променила ставове жена који су за сада распростањени  у овом делу 
Србије. Овај центар би такође имао своје мобилне тимове за рад на терену, с обзиром 
на то да је овај проблем распрострањен и у околним сеоским насељима који су у 
општини Књажевац велико бројни, а претежно становништво које у њему борави је 
старачко од чега је, учешће жена у старосној доби преко 65 година у граду 58,53%, 
док се у селима креће од 50% до 65,22%. Број жена је нарочито висок у планинским 
селима, и то у Алдинцу, Балта Бериловцу, Дречиновцу, Кални, Локви, Стањинцу, 
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Старом Кориту, Ћуштици, Црном Врху и Штитарцу која су доста удаљена од града а 
инфраструктуира је неразвијена или у јако лошем стању. У оквиру овог Центра , 
поред стручњака ЦСР-а , активно би учествовала и група волотерки (жене које су и 
саме биле жртве насиља), оне би пружиле неопходну психолошку подршку жртвама 
насиља које би се обраћале Центру. 
 
 55..  ННееддооссттааттаакк  ппррееввееннттииввнниихх  ппррооггррааммаа  

 
 Сви горе поменути приоритети би својом реализацијом увелико допринели 
првентивном програму споречавања насиља над женама. Најефикаснији начин 
превентивног деловања на овај проблем сигурно би била јавна кампања за јачање 
свети локалне зајденице о овом проблему. Информисање јавности о појави свих 
врста насиља над женама и постојећим законским одеребама на ову тему, утицало би 
се на промену свести како шире локалне заједнице тако и самих починиоца/жртава 
насиља и сигурно имале превентивни карактер. Превентивни програми који се могу 
увести а који бу у многоме саградили једну здраву основу за развој друштва су и 
наравно и млади / деца. Укључивање стручњака у рад школа, кроз часове 
грађанског васпитања, веронауке и разредних часова у мањим групама омогућила 
би се превентива у више праваца, не само за будуђе генерације које се могу наћи у 
улози починиоца / жртве, већ и оснажвању / подстицању жртава које трпе насиље у 
њиховом окружењу да насиље првенствено препознау и пријаве надлежним 
службама. 

 

ЗЗааккљљууччаакк::  
 
Анализом проблема и фактора који на стварање проблема утичу, указују на 

потребу његовог  решавања кроз активности превентивног деловања на проблем, 
појединачно или групно путем: оснаживања за превазилажење кризних ситуација, 
суочавања и активног односа према проблему/понашању са циљем позитивне 
промене која умањује/отклања узроке или одржава достигнуто оптимално 
функционисање у границама прихватљивог. 

 
У постизању овог циља неопходно је: 

 Координисати рад различитих институција у циљу смањења насиља над 
женама 

 Организовање службе за помоћ и подршку женама жртвама насиља  
 Јавна кампања за превенцију насиља над женама и подршку. 

    

ППррееппооррууккее::  
 
Препоруке стратегије социјалне политике општине Књажевац у домену 

решавања проблема жена жртава насиља у породици, је у успостављању 
превентивних услуга и механизама сарадње релевантих институција у општини 
Књажевац, које се баве овом проблематиком. 
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ООппееррааттииввннии  ццииљљееввии  
  
  
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  11..    
  
Координисани рад различитих институција за смањење насиља над 

женама 
 
Један од начина за решавање проблема некоординисаног рада институција и 

органа је формирање тима. Формирање оваквог  међусекторског тима који ће бити 
сачињен од стручњака запослених у релевантним  организацијама допринеће бољој 
умрежености заинтересованих страна, зарад бољег искоришћења постојећих 
појединачних капацитета, избегавања дуплирања послова и омогућиће ефикаснију 
акцију чији би крајњи резултати имали много више ефеката (нпр. сузбијање појаве 
насиља над женама, примену одговарајуђих закона итд.) 

 
 
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  22..  
  
Организовање службе за помоћ и подршку женама жртвама насиља 

 
У оквиру Центра за социјални рад и постојећег Саветовалишта за брак и 

породицу неопходно је формирати и Центар за акцију, чија би основна улога била 
уско везана за жене као жртве насиља у породици. Центар би  у свом склопу нудио 
више начина и могућности за рад са женама жртвама насиља и то кроз рад стручних 
служби и едукованих волонтерки ( жена које су и саме биле жртве насиља ), кроз рад 
мобилних тимова на терену и отварањем СОС телефонске линије. Овако формиран 
и организован Центар оснажио би жене које годинама трпе насиље да исто и пријаве 
јер могу бити сигурне да између њих и насилника стоји добро организован систем 
помоћи и подршке.  

 
 
ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦИИЉЉ  33..  

  
Јавна кампања за превенцију насиља над женама и подршку. 
 
Низак ниво друштвене свести о величини и значају самог проблема, (лоша 

информисаност и просвећеност становништва) најбоље се могу превазићи јавном 
кампањом. Остваривањем овог циља подигла би се свет грађана о проблему и 
информисаност са циљем препознавања проблема који се  у њиховом  окружењу 
јављају, путем свеобухватне медијске кампање. На овај начин би се и превентиво 
деловало на свест грађана. Првенствено укључивањем деце из основних школа, као 
једне о циљних група,  у саму кампању, ова превентивна мера имала би и свој 
дугорочни карактер.  
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77..  ААррааннжжммааннии  ззаа  ииммппллееммееннттаацциијјуу  
 
 
Аранжман за наручивање услуга: 
 
Овим одељком се дефинише начин спровођења конкурса за наручивање 

услуга,  начин уговарања, финансирања и праћења реализације опредељених 
програма на основу акционих планова и прегледа извора финансирања акционих 
планова из Страгије развоја социјалне политике у општини Књажева 

У Одлуци о буџету општине Књажевац за 2008. годину издвојиће се средства 
на посебној позицији за ове намене.  

Финансирање социјалне заштите у 2008.години биће обезбеђено из 
опредељених буџетских средстава, уштедом, рационалним располагањем и 
преусмеравањем средстава из појединих постојећих буџетских позиција, као и из 
очекиваних донаторских средстава, што ће подразумевати системски приступ у 
наручивању и финансирању услуга од стране локалне самоуправе у складу са 
Законом о локалној самоуправи, Законом о социјалној заштити и Законом о јавним 
набавкама. 

Процес наручивања услуга чине међусобно повезане компоненте: 
 Спровођење конкурса,  
 Закључивање уговора са пружаоцем услуге,  
 Реализације услуге 
 Праћење, односно мониторинг реализације. 

Оваквим приступом обезбедиће се дугорочно, одрживо и транспарентно 
спровођење Стратегије социјалне политике и даље системско финансирање у 
области социјалне заштите.  

Јавни конкурс садржи: намену и износ средстава за који се конкурс 
спроводи, минималну и максималну вредност пројекта којим потенцијални 
пружалац услуге (удружење грађана и предузетник) може конкурисати, услове које 
потенцијални пружалац услуге мора испуњавати, проценат сопственог учешћа у 
укупној вредности пројекта, процедуру и рок за пријављивање на конкурс, обавезну 
документацију која се подноси уз учешће на конкурсу, рок за доношење одлуке и 
начин објављивања одлуке о избору пружаоца услуге. 

Уговор о финансирању пројекта пружаоца услуге садржи: назив 
пројекта, износ средстава која се додељују из буџета општине за реализацију 
пројекта, укупну вредност пројекта, процентуално учешће општине Књажевац у 
укупној вредности пројекта, датум почетка и датум завршетка пројекта, права и 
обавезе уговорених страна, услове за раскид уговора пре истека времена на који је 
закључен уговор, права и обавезе уговорених страна у случају раскида уговора пре 
истека времена на који је закључен, начин решавања спорова. 

Реализација услуге:  
Право учешћа на конкурсу има удружење грађана, предизетник или већ 

постојећа установа из области социјалне заштите. Конкурсом се прецизирају услови 
и критеријуми које кандидат треба да испуњава.  Реализација услуге се може 
вршити уз саветодавну помоћ установе из области социјалне заштите, уколико је то 
предвиђено конкурсом. У том случају установа нема право на учешће на конкурсу за 
пружање услуге. 

Праћење, односно мониторинг реализације услуге:  
Мониторинг реализације услуга вршиће интерни Тим за подршку, 

мониторинг и евалуацију и екстерни тим за мониторинг.  
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Аранжман за реализацију Стратегије: 
 
 
Имплементација Стратегије обезбеђујемо се на основу следеће организационе 

структуре: 

 
 
1. Председник општине и ОКОСП, као саветодавно тело Председника 

општине имају одговорност за: 
 

 обезбеђивање услова за примену Стратегије 
 иницирање и реализацију ревидирања Стратегије на основу спроведене 
годишње реализације Акционих планова 

 годишње извештавање Скупштине општине о резултатима финансираних 
пројеката. 

 константно извештавање корисника и грађана општине стању и квалитету 
услуга, утврђених акционим плановима у оквиру Стратегије.  
 
Основна средства и технике у извештавању су писана саопштења, штампане 

публикације-билтени са прегледом остварених резултата по пројектима утврђених 
услуга и јавни наступи, гостовања тима за мониторинг и евалуацију на локалној 
радио и телевизији. 

 
2. Комисија за спровођење конкурса за наручивање услуга из области 

социјалне политике: 
Комисија за спровођење конкурса задужена је за припрему и реализацију 

конкурса.   Комисију именује Председник општине на предлог ОКОСП-а. Чланови 
комисије су два представника локалне самоуправе, пет представника ОКОСП-а и 
два представника корисника. Комисија спроводи поступак наручивања услуге у 
складу са Одлуком о начину финансирања пројеката из области социјалне политике. 
Одлуком се уређују критеријуми, услови, начин и поступак финансирања пројеката 
и усваја је Скупштина Општине. 

 
 
 
 
 

ППррееддссеедднниикк  
ооппшшттииннее  ии  ООККООССПП 

ЕЕккссттееррннии  
ммооннииттооррииннгг  

ТТиимм  ззаа  ппооддрршшккуу,,  
ммооннииттооррииннгг  ии  
ееввааллууаацциијјуу  

ККооммииссиијјаа  ззаа  
ссппррооввоођђеењњее  
ккооннккууррссаа    

ООддеељљеењњее  
ООппшшттииннссккее  ууппррааввее  
ннааддллеежжнноо  ззаа  ооббллаасстт  

ссооцциијјааллннее  
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3. Одељење Општинске управе надлежно за област социјалне 
политике: 

Одељење надлежно за област социјалне политике обавља административно 
техничке послове и пружа помоћ ОКОСП-у, Комисији за спровођење конкурса и 
Тиму за подршку, мониторинг и еваулацију. 

 
4. Тим за подршку, мониторинг и евалуацију: 
 
Тим за подршку, мониторинг и еваулацију је задужен за : 

 Праћење и оцењивање активности и резултата пројеката 
 извештавање ОКОСП-а о реализацији пројеката и предлог мера 
 пружање стручне помоћи Комисији за спровођење конкурса приликом 
припреме конкурсне документације и оцењивања 

 Помоћ при јаснијем дефинисању циљева пројеката и усаглашавању са 
Стратешким планом и републичким документима 

 Проверу квалитета процене и помоћ при осигурању учешћа корисника 
 Помоћ у циљу развоја партнерстава, дефинисању учинака и резултата 
пројекта 

 Прикупљање и дистрибуирање информација о изворима средстава за примену 
стратегије од Републичких институција, међународних развојних партнера, 
локалних извора 

 Помоћ при планирању метода мониторинга и евалуације. 
Тим чине стручњаци који се бирају на конкурсу . Финансирање рада ових 

тела биће саставни део годишњих акционих планова и дефинисани у задатим 
пројектним формама. 

У избору представника који ће сачињавати тела задужена за примену 
стратешког плана биће обезбеђена адекватна заступљеност оба пола. 

 
5. Екстерни тим за мониторинг и евалуацију: 
 
Екстерни мониторинг и праћење вршиће Јединица за мониторинг и праћење 

ангажована од стране МИнистарства рада и социјалне политике. 
 
88..  ППррааћћеењњее  ии  ееввааллууаацциијјаа  
 
Праћење и евалуација се односе на: 
1. праћење имплементације Стратегије, односно реализације активности   
Врши се у циљу спровођења активности у складу са акционим плановима . 
2.праћење исхода активности  
Врши се у циљу утвршивања ефикасности и ефективности активности. 
3. евалуација напретка у остварењу сврхе и циљева Стратегије кроз 
реализоване активности 
4. Евалуација утицаја Стратегије на побољшање живота корисника и 
грађана уопште 
Праћење и евалуација су инструмент за ревидирање Стратегије и доношење 

одлука које из ње проистичу. 
Задужени за праћење и евалуацију су Тим за подршку, мониторинг и 

евалуацију и Екстерни тим за мониторинг и евалуацију. 
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99..  РРеессууррссии  
   
Доступност ресурса и њихово ефективно коришћење ће довести до 

достизања дефинисане визије. Већина ресурса из партнерских организација и 
институција већ је стављења у службу пружања јавних услуга. Партнери ће 
обезбедити најбоље могуће услуге користећи постојеће, али и обезеђивањем додатних 
ресурса. Ово показује да институције и организације раде  у партнерству, користећи 
све расположиве ресурсе да би постигли заједничке циљеве. Стратешки план за 
социјалну политику биће основни алат који ће нам помоћи да идентификујемо и 
обезбедимо додатне ресурсе и финансије за остварење циљева коју су дефинисани.  

Уопштено посматрајући ситуацију у Општини, постојећи ресурси су добро 
сагледани и стављени у функцију.  

Важни ресурси Општине Књажевац су : 
 
 Установе социјалне заштите: 
 Центар за социјални рад „ Др Михајло Ступар“ 
 Геронтолошки центар 
 Завод за васпитање младежи 
 Здравствени центар 
 Основне школе општине 
 Средње школе општине  
 Предшколска установа 
 Национална служба за запошљавање  
 НВО, Удружења грађана  
 Јавна предузећа   
 Приватна предузећа 
 Самосталне радње. 

 

55..  ЈЈааввннаа  рраассппрраавваа  
ЈЈааввннаа  рраассппрраавваа  јјее  ооддрржжааннаа  1177..1122..22000077..  ггооддииннее..  ННаа  јјааввнноојј  рраассппррааввии  ссуу  

ууччеессттввооввааллии  ппррееддссттааввнниицции  ууссттаанноовваа  иизз  ооббллаассттии  ссооцциијјааллннее  ззаашшттииттее,,  ооббррааззоовваањњаа,,  
ззддррааввссттвваа,,  ззааппоошшљљаавваањњаа,,  ппррееддссттааввнниицции  ммеесснниихх  ззаајјееддннииццаа,,  ппррееддссттааввнниицции  
ппооллииттииччккиихх  ссттааррааннааккаа,,  ккоорриисснниицции  ууссллууггаа,,  ггрраађђааннии,,  ппррееддссттааввнниицции  ммееддиијјаа..  

ННааццрртт  ССттррааттееггиијјее  јјее  ббииоо  ппооссттааввљљеенн  ннаа  ззввааннииччнноојј  ппррееззееннттаацциијјии  ооппшшттииннее  
ККњњаажжеевваацц  ппррее  јјааввннее  рраассппррааввее  ии  ббииоо  јјее  ддооссттууппаанн  ссввиимм  ззааииннттеерреессоовваанниимм  ггрраађђааннииммаа..  

ЈЈааввннаа  рраассппрраавваа  јјее  ммееддиијјссккии  ппооддрраажжааннаа  оодд  ссттррааннее  ллооккааллнноогг  ЈЈааввнноогг  
ииннффооррммннааттииввнноогг  ппррееддууззеећћаа..  


