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Одељак 1      

УВОД 

1.1. Уводна реч председника општине 

У низу стратешких документа  који су развијени и који се континуирано развијају на ни-
воу наше локалне  заједнице, град Власотинце препознаје Локални акциони  план за мла-
де  за период 2015 – 2018. године  као један  од кључних докумената који ће дати смисао 
свим нашим напорима које предузимамо  у другим областима од значаја за развој града.   

Позивајући се на Националну стратегију за младе, истовремено уважавајући локалне по-
требе и капацитете, општина Власотинце даје своје одговоре на процес децентрали-
зације у области политике за младе, поступајући на стратешки одговоран начин.  

Млади од 15-30 година, чине скоро ¼ укупне популације и истовремено представљају и 
највећи ресурс и највећу снагу општине Власотинца.  Стога нашу стратегију усмеравамо у 
три кључна правца која ће омогућити да се политика за младе у наредним годинама  
гради на чврстим и одрживим темељима.  

Свесни чињенице да се у претходних 20 - так година недовољно пажње, времена и средстава посвећивало 
потребама младих у разним областима од значаја за њихов развој, у наредном периоду фокус наших активности 
биће усмерен ка јачању капацитета за реализацију политике за младе у јавном, приватном и сектору грађанског 
друштва. Како би се изашло у сусрет стварним потребама младих, омогућићемо њихово активније учешће како 
током дефинисања политике за младе, тако и током њене примене. И на крају, стратегија отвара простор за 
регионалну, националну и међународну сарадњу са младима из других делова света, како би се омогућила 
размена информација, знања и искустава добрих пракси.  

Омладинску политику не посматрамо као средство за решавање проблема, већ као важан простор у коме млади 
могу да делују као активни грађани. У таквом свету, млади имају могућност да сами изразе оно што је најбоље за 
њих, њихово мишљење буде саслушано и уважено. На тај начин, остварује се потпуна интеграција младих у 
друштвене токове и елиминише се свака могућност манипулације младима. Потребно је радити на подизању 

SLIKA 
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свести одраслих о потреби уважавања личности и права наших младих суграђана. Истовремено, омладинска 
политика коју креирамо представља израз надстраначког, друштвеног и стратешког размишљања о потребама и 
правима младих. 

Срећни и здрави  људи не произилазе ни из чега. Они почињу свој пут као срећни и здрави млади људи. Младе 
наше заједнице видимо као  огромни ресурс развоја и будућности, нарочито у времену брзих економских и 
друштвених промена и залажемо се за политику наклоњену младима, која ће да користи породици, заједници и 
друштву.  
И на крају, желим да посебно нагласим да се посао не завршава усвајањем овог плана већ да заправо тек почиње и 
да ће представљати живи документ, обавезан за примену у наредним годинама,  уз помоћ којег ће млади 
откривати и стварати своју будућност.  
 

 Председник општине 
 Зоран Тодоровић 
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1.2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

Канцеларија за младе (КЗМ) је одрживи сервис за младе, спона између државе, локалне заједнице и младих која 
делује као засебно тело у оквиру локалне самоуправе и која се бави искључиво питањима младих. 

КЗМ општине Власотинце ствара услове за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савреме-
ним токовима развоја друштва. Њени основни циљеви јесу идентификовање потреба и проблема младих и при-
ступање методама њиховог решавања, као и промовисање вредности толеранције, поштовања људских права и 
равноправности.  

Канцеларија за младе (КЗМ) је организована у оквиру Оделења за привреду, водопривреду, друштвене делатно-
сти, приватно предузетништво и финансије Општинске управе опстине Власотинце - Одсек за младе. 

У КЗМ обављају се послови који се односе на: 

 подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, 

 послове заштите интереса младих и помоћ у остваривање њиховог интереса, 

 сарадња са омладинским организацијама и удружењима и помоћ омладинским организацијама и 
удружењима у њиховом раду, 

 подстицању и остваривање сарадње која се односи на омладинску улогу младих на територији општине 
Власотинце. 

Званично је почела са радом 18. 03. 2009.  године.  

Правилником  о унутрашњој организацији и систематизацији  радних места у општинској управи Координатор 
канцеларије за младе: 

  у сарадњи са НВО, омладинским организацијама прави Програм, припрема и реализује активности, води базу 
података о организацију младих и успоставља сарадњу са њима и свим релевантним партнерима и инсти-
туцијама које се баве младима (школе, Дом здравља, Културни центар, општина и други, ради на њиховом 
умрежавању;  
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 представља модератора комуникације младих са локалним властима; 

 сарађује са надлежним министарством;  

 администрира буџет за младе и обавља све послове које обезбеђују реализацију циљева и активности канце-
ларија за младе;  

 иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта коришћење сло-
бодног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности послова, спре-
чавање насиља и криминалитета, приступа правима одрживог развоја и животне средине и другим обла-
стима од значаја за младе; 

 иницира припрему пројеката и учешће општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења и 
обезбеђења остваривања њихових права које су у надлежности општине и даје мишљење о предлозима про-
јеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прате њихово 
остваривање и даје своје мишљење надлежном органу општине. 

Главни циљ формирања локалне канцеларије за младе у Власотинцу је стварање услова у локалној средини за 
квалитетнији живот младих и њихово активно укључивање у савремене токове развоја друштва. У складу са при-
оритетима Националне стратегије за младе,  која је усвојена 9. маја 2008. године, и Акционим планом за младе ус-
војеним 22. јануара 2009. године од стране Владе Републике Србије, канцеларија има свој делокруг рада, а то је:  

1. Афирмација младих и њихово укључивање у друштво  
2. Пружање подршке иницијативама и пројектима младих  
3. Економско оснаживање младих  
4. Неформално образовање младих  
5. Информисање младих  
6. Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена  

КЗМ ће у будућности радити на јачању својих капацитета и још интензивнијем и свеобухватнијем раду. Канцела-
рија планира да настави са досадашњим и покрене нове активности. Основне смернице у даљем раду КЗМ биће 
одређене Локалним акционим планом за младе. 
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1.3. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ  

На предлог канцеларије за младе председник општине Власотинце донео је решење о образовању радне групе за 

ревизију и дораду ЛАП-а за младе Општине Власотинце. 

Задатак радне групе је да: 

 изврши анализу постојећег ЛАП-а,  

 предложи приоритете по областима на основу предходно извршене анализе ЛАП-а и прикупљених 

података анкетом и фокус групама, 

 припреми нацрт ЛАП-а за јавни увид/расправу,  

 припреми коначну верзију ЛАП-а за младе 

Структура радне групе је из различитих професија – занимања, радна група броји седам чланова. Све активности у 

процесу ревизије и дораде се прате и константно надгледавају ради успешног спровођења процеса ревизије и 

дораде ЛАП-а. Основни састав радне групе чине: 

 
Ред.бр. Име и Презиме Институција/Пбразпваое 

1. Маринкп Ђпрђевић Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј, дипл. екпнпмиста, рукпвпдилац радне групе 

2. Натаща Јпванпвић Канцеларија за младе, екпнпмиста 

3. Ирена Цветкпвић Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј, екпнпмиста 

4. Светлана Шарић Прганизација цивилнпг друщтва - СПС Власптинце 

5. Ана Стпјиљкпвић Центар за спцијални рад, дипл.спец.педагпг 

6. Татјана Јпванпвић Незаппщљена, струкпвни екпнпмиста  

7. Марија Станкпвић Незаппщљена,  диплпмирани меначер  
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1.4. ОПШТИНСКИ САВЕТ ЗА МЛАДЕ 

На основу члана 15.  и 72. статута општине Власотинце Скупштина општина Власотинце, на седници одржаној 08. 
12. 2008. године, донела је одлуку о оснивању Саветан за младе, којом је овлашћен да: 

 предлаже и учествује у изради општинске омладинске политике у области образовања, спорта, коришће-
њем слободног времена, повећавањем запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једна-
ких шанси, здравста, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступ пра-
вима, одрживог развоја и животне срединеи другим областима од значаја за младе, 

 учествује у изради посебних општинских акционих планова, програма и политике у сагласности са Нацио-
налном стратегијом за младе и прати њихово остваривање, 

 даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавестава органе општине, 

 даје мишљењена предлоге прописа и 
одлука које доноси Скупштина општина у 
областима значајне за младе, 

 усваја годишње и периодичне извеш-
таје о остваривању општинске омладинске 
политике и локалних акционих планова и 
програме за младе и подноси их Скупштини 
општине, председнику општине и Општин-
ском већу, 

 иницира припрему пројекта или уче-
шћа општине у програмима и пројектима за 
младе у циљу унапређења положаја младих 
и обезбеђења њихових права која су надле-
жности општине, 

 подстиче сарадњу између општине и 

СЕКТПР Ред. бр. Члан Савета за младе 

  Име и презиме Институција 

ЛПКАЛНА САМПУПРАВА  1 Маринкп Ђпрђевић Ппщтина Власптинце 

ЛПКАЛНА САМПУПРАВА 2 Ирена Цветкпвић Канцеларија за ЛЕР 

СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 3 Ана Стпјиљкпвић Центар за спцијални рад Власптинце 

ЗДРАВСТВП 4 Катарина Љубенпвић Дпм здравља Власптинце 

ЗАППШЉАВАОЕ 5 Александар Динкић 
Наципнална служба заппщљаваоа, 

филијала Власптинце 

ДРУШТВЕНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ  6 Маја Миљкпвић 
Нарпдна библиптека „Десанка 

Максимпвић“ Власптинце 

СППРТСКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 7 Предраг Филиппвић 
Сппртскп рекреативни центар 

„Власина“ Власптинце 

ЦИВИЛНИ СЕКТПР 8 Милена Пљаскић Студент 

ФПРМАЛНЕ ГРУПЕ МЛАДИХ 9 Далибпр Кпцић 
Удружеое младих „ФЕНИКС“ 

Власптинце 

НЕФПРМАЛНЕ ГРУПЕ МЛАДИХ 10 Марија Станкпвић Нефпрмалне групе младих 

НЕФПРМАЛНЕ ГРУПЕ МЛАДИХ 11 Татјана Јпванпвић Нефпрмалне групе младих 

Општински Савет за младе чини 11 чланова, представника ресорних сектора: 
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омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, 

 даје мишљења о предлозима пројекта од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из 
буџета пштине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење Скупштини општини.  

Циљ оснивања Општинског Савета за социјалну политику је јачање политике за младе на општинском 
нивоу и промовисање ефикасних и делотворних мера у циљу побољшања квалитета живота младих а заснованих 
на стварању тематских партнерстава између институција и цивилног сектора. 

 

 

1.5. Методологија рада  
Општина Власотинце је израдила Локални акциони план (ЛАП) за младе 2010-2014, а ревизију и дораду је  реали-

зовала у оквиру пројекта „Укључење младих у ревизију и дораду ЛАП-а и кроз подизање еколошке свести“ који је 

финансирало Министарство омладине и спорта (МОС.  

Радна група је координисала израду (ревизију и дораду) ЛАП-а по методологији која је обухватала сегменте:  

 Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а  

 Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а  

 Стратешко и акционо планирање (кроз 2 фокус групе)  

 Процес јавне расправе  

 Усвајање стратешког документа од стране скупштине општине Власотинце  

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

мирање Радне групе за израду ЛАП-а и дефинисање динамике будућих активности како би финални стратешки 

документ био усвојен на седници Скупштине општине у текућој години. У припремној фази договорено је да ЛАП 

за младе буде стратешки документ који планира активности за период од 5 година (2015-2020.) уз акциони план. 

Такође је договорено да ће у свакој наредној години коју обухвата ЛАП бити спроведен процес процене пости-

гнутих резултата у предходној години (ревизија), што ће уз стратешке правце из ЛАП-а бити основа за креирање 

детаљних активности за наредну годину. Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а је један је од 
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кључних корака у процесу израде ЛАП-а. Подаци који су прикупљани подељени су у 4 категорије – 1. демографски 

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

потребама младих и 4. подаци о активностима и ресурсима локалних институција и организација које се у неком 

делокругу свога рада баве младима. Наведени подаци су прикупљани кроз упитнике који су коришћени за 

анкетирање 200 испитаника, младих, а процесом дистрибуције и прикупљања упитника координисала је локална 

КЗМ уз стручну помоћ Радне групе за израду ЛАП-а за младе уз ангажовање 2 анкетара. Стратешко и акционо 

планирање – на основу прикупљених података и кроз 2 фокус групе издефинисани су стратешки правци развоја 

општине у области омладинске политике у наредних 5 година као и општински приоритети. У дефинисању и 

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

односно реалне могућности локалне заједнице. Финална верзија ЛАП-а је буџетирана и као таква предата у 

процес јавне расправе. Усвајање локалног акционог плана за младе - финални корак у процесу израде ЛАП-а 

за младе је усвајање документа са одговарајућим буџетом на седници Скупштине општине у текућој години. 



Лпкални акципни план за младе ппщтине Власптинце  2015 -2020 

15 

Одељак 2         

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

Локални план акција за младе општине Власотинце, у току свог рада и креирању мера за побољшање статуса мла-
дих, користиће принципе на којима је рађена национална стратегија за младе, јер произлазе из вредносног систе-
ма чији су основ Устав Републике Србије, Универзална декларација о људским правима, Конвенција УН о правима 
детета са Протоколима, Конвенција Савета Европе о људским правима и основним слободама и Међународни па-
кет о грађанским и политичким правима. 

Принципи локалног плана акција  су: 

• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права без обзира на пол, расну и наци-
оналну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функци-
оналне сметње/инвалидитет. Обезбеђују се равноправне могућности за развој младих засноване на једнаким пра-
вима, а у складу са потребама, властитим изборима и способностима. 

• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на лични развој, до-
животно учење, запошљавање у складу са разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способности-
ма. Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, лич-
ног и друштвеног развоја младих. 

• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и одговорност младих у складу 
са њиховим могућностима. 

• Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног ресурса и исказује се по-
верење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих 
ресурса младима Млади у Србији. Обезбеђују се услови за очување здравља младих и квалитетно спровођење сло-
бодног времена. Афирмише се и стимулише постепено увођење и развијање инклузивног образовања на свим 
нивоима.  
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• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи демократског грађанства. 
Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се култура ненасиља и толеранције међу младима. 

• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче интергенерациј-
ска сарадња, на локалном, националном и међународном нивоу. 

• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност како би млади учество-
вали у процесу доношења одлука, као и у активностима које доприносе изградњи бољег друштва. 

• Интеркултурализам -  Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског живота, толеранција, 
као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и развијање интеркултуралног ди-
јалога међу младима. Промовише се дијалог као процес у којем млади јачају своју спремност, разумевање и уважа-
вање различитости, као и неговање заједничких вредности. 

• Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање и вредности и омогућава 
стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и неформалних облика образовања и развијање и 
успостављање стандарда у образовању. 

• Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који се односе на младе буду 
засновани на утемељеним и релевантним подацима и резултатима истраживања о младима. 
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Одељак 3 

3.1. Визија  

Општина Власптинце је заједница кпја пружа шансу младима да се кпнтинуиранп усавршавају, раде, стварају, 

путују и размеоују искуства са свпјим вршоацима  из целпг света у свим пбластима  пд 

значаја за пствариваое грађанских, пплитичких, екпнпмских, екплпшких, спцијалних и културних људских права. 

 

3.2. Мисија 

У циљу унапређеоа пплпжаја младих и ствараоа услпва за развпј заједнице кпја младима пружа щансу за развпј, Савет 

за младе Власптинца, Канцеларија за младе фпрмирана у пквиру Ппщтинске управе, представници јавнпг, приватнпг и 

сектпра грађанскпг друщтва, ће ангажпваоем ппстпјећих ресурса у заједници реализпвати пплитику за младе дефини-

сану пвпм стратегијпм и у тпм смислу:  

- кпнтинуиранп унапређивати инфраструктурне, прганизаципне, људске и финансијске капацитете, какп би пбезбедили 

ефикасну и ефективну пплитку за младе,  

- развијати мрежу пдрживих услуга у циљу пствариваоа права младих кпја су им гарантпвана, пднпснп пмпгућена 

ппстпјећим међунарпдним, наципналним и лпкалним правним и стратещким дпкументима,  

- изграђивати и сталнп јашати партнерствп јавнпг, приватнпг и сектпра грађанскпг друщтва,   

- кпнтинуиранп инфпрмисати младе, али и пстале суграђане/ке шиме ће се ппдстицати оихпвп активнп ушещће у прпцесу 

планираоа и примене припритета и активнпсти дефинисаних ЛАП-пм за младе,  

- развијати механизме и предузимати активнпсти кпјима ће се пмпгућити размена инфпрмација, знаоа и искустава пд 

знашаја за унапређиваое пплпжаја младих.  
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Одељак 4         

КОНТЕКСТ 

4.1. ГЕОГРАФСКИ  ПОДАЦИ 

Општина Власотинце простире се у југоисточном делу Србије, на 
подручју средњег и доњег слива реке Власине. Простире се на 307,93 
км2. На простору општине у 48 насеља, према попису из 2011. година, 
живи укупно 29.893 становника. Просечна густина насељености на 
нивоу општине износи око 108 ст/км2. Територија општине обухвата 
47 катастарских општина.  

Територија општине Власотинце административно припада Јабла-
ничком округу. Граничи се са четири општине: на северу са опш-
тином Гаџин Хан; на североистоку саопштином Бабушница; на југои-
стоку са општином Црна Трава и на југозападу и западу са општином 
Лесковац.  

Власотинце (15.830) је највеће насеље и уједно административни и 
економски центар Општине. Насеља у брдско-планиснком делу вла-

сотиначког краја су разбијеног типа, пространа су, заузимају велику површину и имају по десетак па и више ма-
хала. У Морави и на источним ободима Лесковачке котлине села су ушорена и густо насељена па имају и преко 
хиљаду становника.  

Подручје општине Власотинце је диференцирано на два јасно издвојена дела: равничарски и брдско-планински, 
који се међусобно разликују по геоморфолошким, климатским, хидрогеолошким и биогеографским карактери-
стикама.  

Рељеф је врло разуђен и са знатним висинским разликама од 1200 м – од коте истека Јужне Мораве (230) до 
врхова на Остозубу (1433), па се издвајају три целине:  
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 Равничарски појас - до око 300 мнв, чини мањи део општинске територије, концентрисан је лепезасто на за-
паду, око Власине и  део је Лесковачке котлине.  

 Ниске планине са побрђем – надовезују се на равничарски појас и чине већи део подручја; испресецане су 
дубоким, често и клисурастим долинама реке Власине и њених притока.  

 Средњевисоке планине - су у крајњем јужном 
делу и захватају најмањи део Општине. Из-
дваја се планински масив Јастребац-Остро-
зуб, где доминирају и највиши врхови – Ра-
скрсје (1433), Огорела чука (1360) и Букова 
глава (1339).  

Скоро целокупно подручје припада сливу Власине, 
осим мањих делова на југозападу у сливу Рупске 
реке и у западном делу Општине, који се дирекно 
сливају у Јужну Мораву.  

Три морфолошке целине подручја модификују 
умерено-континенталну климу у три варијанте:  

 жупску, у равничарско-брежуљкастом делу, до 
500 мнв,  

 праву умерено-континенталну климу, у појасу до 1.000 мнв,  
 варијанту субпланинске климе у највишим деловима изнад 1.000 мнв. 

Хидрографска мрежа је неравномерно развијена. Већи део подручја Општине захвата средњи и доњи део слива 
Власине, а мањи део слив Рупске реке.  

Власина је највећи водоток на подручју општине Власотинце. Десна је притока Јужне Мораве, друга по величини, 
дуга 70 км. Настаје на Власинској висоравни и протиче кроз подручје Сурдулице, Црне Траве, Власотинца и Леско-
вца. Најважније притоке на подручју Власотинца су: Тегошница, Лужница, Пуста река, Бистрица и Раставница.  
Горњи ток Власине, од извора до Власотинца је у квалитету I и II категорије вода.  
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Око 53,6% укупне територије подручја општине Власотинце обухвата пољопривредно земљиште (око 165 км2), 
које је изразито хетерогено по заступљености, начину коришћења и бонитету. Због велике просторне хетероге-
ности природних фактора, који се одражавају на услове за развој пољопривреде и других привредних делатности, 
издвајају се три пољопривредна подручја:  

 Равничарско – до око 300 м н.в., са нижим брдима, долинама и ко-
тлинама;  

 Брдско-планинско - обухвата површине до око 800 м н.в;  
 Планинско - обухвата површине преко 800 м н.в.  

Са саобраћајно - географског аспекта, Општина има транзитни карактер. 
Удаљена је само 5 км од међународног коридора Е-75 Ниш-Скопље. Кроз 
средиште општине у правцу Запад-Исток пролази магистрални пут М9 
(Лесковац – Власотинце - Бабушница - Пирот) који представља једну од 
значајнијих саобраћајних веза овог дела Србије са суседном Бугарском. 
Такође, са саобраћајног аспекта значајан је и регионални пут Р 122 (Ле-
сковац- Власотинце - Црна Трава - Власинско језеро).  
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 4.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Према последњем попису (2011. год.) Општина је имала укупно 29,9 хиљада становника, што представља пад у 
односу на претходни попис (2002. год.) од око 11%.  
Неповољне тенденције су присутне и у промени демографске структуре становништва: учешће контигената мла-
дих у свим категоријама су умањени. У категорији до 6 година исказан је пад са 7.1% на 5.3%; у школском узрасту 
(7-14 година) од 9.4% на 8.0%; учешће радног контигента је опало са 65.4% на 61.4%. Апсолутни и релативни раст 
је исказан једино код контигента старијег становништва (од 65 година и више): њихово учешће у укупном 
становништву Опптине је порасло са 15.5% на 25.3%. 
По попису становништва из 2002. год. у општини Власотинце живело је 33.312 становника/ца. Укупан број жена 

био је 16.632, док је 16.180 становника било мушкараца.   

Према новим статистичким подацима види се тренд смањења броја становника општине за готово читавих 11%. 

По попису из 2011. године у 48 насеља на територији општине Власотинце у 9.133 домаћинства живи 29.893 ста-

новника/ца. Од тог броја, жена је 14.882, а 

мушкараца 15.011.  

651 лице живи у иностранству што укупно 

чини 30.397 становника/ца. Број одсеље-

них лица у 2010. и 2011. је за 30% већи од 

броја досељених лица .  

Просечна старост становништва је 42 го-

дине. Стопа смртности је у 2011. је више 

него двоструко премашила стопу живоро-

ђених становника - стопа природног при-

раштаја у општини је негативна и износи -

9%. (Табела 2; Извор РЗС-Витална стати-

стика, Графикон 1). 

Табела 1) Укупан брпј станпвника према пплу у четири ппписне гпдине  

Гпдина 
Тптал 

станпвника 
Брпј 

мущкараца 
% 

Брпј 
жена 

% 

Брпј 
жена на 

100 мущ-
караца 

1981 35863  18040 50.3 17823 49,7 1:1 

1991 34302 17230 50,2 17072 49,8 1:1 

2002 33312 16680 50,1 16632 49,9 1:1 

2011 29893 15011 50,2 14882 49,8 1:1 
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Графикпн 1) Брпј живпрпђених и умрлих према пплу 2010-2012;  
Извпр: РЗС-Витална статистика 

У старосној структури становништва значајно је пове-

ћан удео старачког становништва. Проценат становни-

штва старијег од 50 година у општини Власотинце из-

носи чак 36,16%, док је проценат становништва стари-

јег од 65 година 18%. По подацима из 2010. и 2011, 

приметан је већи број мушкараца у односу на женску 

популацију у свим старосним групама. 

Према подацима пописа из 2002. године, етничку стру-

ктуру становништва општине већински су чинили Ср-

би 32.858 (или 98,63%), 277 становника (0,81%) изја-

снило се као Роми а преосталих 0,5% становништва чи-

нили су Македонци, Хрвати, Црногорци, Мађари, Руму-

ни и неопредељени.  

По подацима новог пописа становништва из 2011, од 

укупног становништва у општини (29.893), 28.613 

(или 95.71%) је Срба, Рома има 691 (или 2.31%), Маке-

донаца 23 (или 0.07%), а преостало становништво 

(1.91%) чине Хрвати, Црногорци, Бугари, Власи, Мађа-

ри, Муслимани, Руси, Румуни, Словаци, Украјинци. 

 

 

 

 
 

Површина (у км2) 308 (2011)   

Број насеља 48 (2011)   

Становништво ─ процена средином године 30.338 (2011)   

Густина насељености (број становника по 
км2) 

99 (2011)   

Стопа живорођених 7 (2011)   

Стопа умрлих 16 (2011)   

Стопа природног прираштаја -9 (2011)   

Очекивано трајање живота при 
живорођењу (просек година) 

73 (2011)   

Просечна старост (у годинама) 42 (2011)   

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.) 120 (2011)   

Табела 2) Станпвништвп 



Лпкални акципни план за младе ппщтине Власптинце  2015 -2020 

23 

График 2) Станпвништвп, према старпсним групама, 2012. (у %) 

 

Према подацима из Локалног акционог плана за родну равноправност општине 
Власотинце, на територији општине Власотинце бораве 39 избегла лица, од чега је 
20 мушкараца и 19 жена. Укупан број расељених лица на територији општине 
Власотинце је 59, од чега 35 мушкарца и 24 жена.  

Број избеглих лица код којих је престало својство је 62, од чега 29 мушкарца и 33 
жене. У приватном смештају налази се 35 избеглих лица, док се колективном сме-
штају налази 4 лица. Број расељених лица у приватном смештају је 47, а у ко-
лективном 12. У сеоским срединама борави 12 избеглих и 25 расељених лица. У 
градској средини борави 39 избеглих и 59 расељених лица.   

Табела 3) Станпвништвп, према старпсним групама и пплу, 2011─2012. 
  

  2011   2012 

Брпј женскп мущкп   женскп мущкп 

Деца старпсти дп 6 гпдина (предщкплски узраст) 859 908   845 894 

Деца старпсти 7─14 гпдина (узраст пснпвне щкпле) 1291 1360   1235 1284 

Станпвнищтвп старпсти 15─18 гпдина (узраст средое щкпле) 695 813   666 749 

Деца (0─17 гпдина) 2674 2870   2571 2728 

Млади (15─29 гпдина) 2691 3001   2604 2850 

Радни кпнтингент станпвнищтва (15─64 гпдина) 9807 10662   9635 10323 

Укупан брпј станпвника 15064 15274   14769 14825 

Извор: РЗС ─ Витална статистика 

0─17 
гпд. 
18% 

18─64 
гпд. 
64% 

65 и 
вище 
гпд. 
18% 
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Табела 4) Старпсна структура станпвништва  

Старпсна група 
(гпд) 

Брпј 1981 % Брпј 1991 % Брпј 2002 % Брпј 2011 % 

0-9 4950 13,80 4143 12,08 3498 10,50 2741 9,17 

10-14 2674 7,46 2183 6,36 2013 6,04 1582 5,29 

15-19 2876 8,02 2465 7,19 2131 6,40 1841 6,16 

20-24 2767 7,71 2340 6,82 2153 6,46 1853 6,20 

25-29 2900 8,09 2359 6,88 2273 6,82 1849 6,19 

30-34 2613 7,29 2354 6,86 2169 6,51 1878 6,28 

35-54 10389 28,97 9242 26,94 9392 28,20 8230 27,53 

55-64 3059 8,53 5306 15,47 3623 10,87 4482 14,99 

65 и вище 3582 9,98 3839 11,19 5861 17,60 5437 18,19 

Неппзнатп 53 0,15 71 0,21 199 0,60 / / 

УКУПНП: 35863 100 34302  33312 100 29893 100 
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Природни прираштај и тенденције - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општина 
Власптинце 

1971 1981 1991 2002 2011 2013 

Живп рпђени 555 424 441 307 213 188 

Умрли 273 333 397 411 476 462 

Прирпдни 
приращтај 

282 91 44 -104 -263 -274 

Прирпдни прираштај са пснпвним 
ппдацима 

Ппдаци/пппис 2013 

Брпј живп рпђених 188 

Брпј умрлих. 462 

Прирпдни приращтај -274 

Ванбрашнп рпђених   

Заведених бракпва 108 

Разведених бракпва  / 

 

Графикпн 3) Брпј закључених и разведених бракпва, 2010─2012. 
Извор: РЗС ─ Витална статистика 

 

Табела 5) Прирпдни прираштај и тенденције 
Извор: Републички завод за статистику 

 

Табела 6) Прирпдни прираштај 
са пснпвним ппдацима 

Извор: Републички завод за 
статистику 
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Национална структура становништва - 

Н А Р О Д 1981 1991 2002 2011 Н А Р О Д 1981 1991 2002 2011 

Срби 
                         % 

35805 33826 32851 28613  Бугари 
 
                      % 

- - 55 4 

99,8 98,6 98,61 95,7   0,17 0,01 

Мађари 
 

% 

5 5 7 3 Муслимани 
 

% 

9 7 1 3 

0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,003 0,01 

Македпнци 
 

% 

50 - 31 23 Црнпгпрци  
 

% 

19 36 10 14 

0,13  0,09 0,07 0,05 0,10 0,03 0,04 

Румуни 
 

% 

- - 11 10 Буоевци 
 

% 

- - - - 

  0,03 0,03     

Слпваци 
 

% 

- 1 - 2 Албанци 
 

% 

3 2 - - 

 0,002  0,006 0,008 0,005   

Југпслпвени 
 

% 

666 152 2 3 Украинци 
 

% 

- - - 1 

1,85 0,44 0,06 0,01    0,03 

Рпми 
 

% 

206 128 277 691 Чеси 
 

% 

- - - - 

0,57 0,37 0,83 2,3     

Хрвати 
% 

6 14 16 11 Власи 
% 

- - - 1 

0,01 0,04 0,04 0,03    0,03 
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Слпвенци 
 

% 

2 - 1 2 Бпщоаци 
 

% 

- - - - 

0,005  0,003 0,006     

Немци 
% 

- - - - Гпранци  
% 

- - - - 

        

Пстали 
 

% 

- 131 3 15      

 0,38 0,009 0,05     

 

Незапосленост  младих  

 
 

Незапосленост као један од највећих проблема младих, највише је присутна међу младима са II, III, IV и V степеном 
стручне спреме. Овај податак говори да млади са овим кавалификацијама, најтеже долазе до посла. 

Ппдаци за 2014 гпдину Мушкарци Жене УКУПНО 

Укупан брпј незаппслених лица  3084 2719 5803 

Незаппслена лица са 1. степенпм квалификације  1038 958 1996 

Незаппслена лица са 2,3,4. и 5. степенпм струшне спреме  1844 1512 3356 

Незаппслена лица са вищпм и виспкпм струшнпм спремпм  202 249 451 

Укупан брпј незаппслених лица дп 30 гпд. 701 613 1314 

Табела 7) Наципнална структура станпвништва 
Извор: Републички завод за статистику  

 

Табела 8) Незаппсленпст у ппштини Власптинце  
Извор: Национална служба за запошљавање  
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4.3. ПОДАЦИ О МЛАДИМА  

Резултати истраживања спроведеног на узорку од 200 младих од 15 до 30 година старости (43% испитаника је 
било мушког, а 57% женског пола) показали су да су на територији општине Власотинце највећи проблеми: 
незапосленост, лош животни стандард, неразвијеност привреде, бацање отпада по улицама града и реци, 
недостатак паркинг простора, а када је у питању рурални део општине: лоши путеви, исељавање становништва, 
недовољна помоћ општине и недостатак канализационог система. 

Приликом оцењивања важности проблема са којима су суочени млади у општини Власотинце, резултати спрове-
дене анкете показали су  да су најважнији проблеми, изражени у процентима следећи:  

 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Незаппсленпст 

Наркпманија 

Алкпхплизам, деликвенција и криминал 

Недпстатак ппдрщке младима пд стране ЛС 

Недпстатак културних дещаваоа за младе 

Немпгућнпст дпдатнпг пбразпваоа 

малпбрпјне и/или неадекватне мпгућнпсти за забаву 

Сирпмащна ппнуда сппртских и рекреативних активнпсти 

Прпблеми изражени у прпцентима пд 200 испитаника/ца 

Графикпн 4) Прпблеми младих ппщтине Власптинце на пснпву спрпведене анкете на узпрку пд 200 младих 

 



Лпкални акципни план за младе ппщтине Власптинце  2015 -2020 

29 

- незапосленост (84%) 

- наркоманија (63%) 

- алкохолизам, деликвенција и криминал (61%) 

- недостатак подршке младима од стране локалне самоуправе (56%) 

- недостатак културних дешавања за младе (52%) 

- немогућност додатног образовања (49%) 

- малобројне и/или неадекватне могућности за забаву (47%) 

- сиромашна понуда спортских и рекреативних активности (45%) 

По питању задовољства младих, већина је истакла да је задовољна због постојања купалишта на реци Власини 
где се у летњем периоду окупља велики број грађана на вештачком језеру, шеталиштем и отвореним фабрикама 
које запошљвају око 1000 радника са територије општине Власотинце, а у сеоским насељима већина мештана је 
задовољна чистим ваздухом и изворском водом.  

На основу мишљења младих, Власотинце је јединствен град по реци Власини, Нешићевом кеју, спортској хали, 
Старом гробљу, споменику „Четири лава“ у центру града, као и по манифестацији „Вински бал“.  

На питање да ли млади могу да реше одређене проблеме у граду, 71% је одговорила позитивно, а види се и велика 
заинтересованост за то (86%) и то организовањем разних волонтерских акција. До сада је организована волон-
терска акција чишћења града. 

Када су у питању миграције, 86% испитаника је спремно да напусти Власотинце уколико би им се указала 
прилика за то, а разлог је што нема перспективе за запошљавање младих, а да би остали у општини неопходан је 
развој привреде, предузимање мера за повећање запослености, тј. отварање нових радних места, побољшање 
услова за бављење спортским и културним активностима, изградња базена, повећање животног стандарда. 

Малолетничка деликвенција. Неопходно је активно учеше свих релевантних институција (школе, центра за 
социјални рад, полицијске станице, дома здравља и др. организација које се баве младима). Чест узрок насиља ме-
ђу младима су конфликтне ситуације у породици, дисфункционалност породице, лоша социо-економска ситуаци-
ја, општа небрига о младима тј. не постојање организованих ваннаставних активности којима би се млади бавили 
у слободном времену што може бити окидач за деликвентно понашање, нарушен систем вредности у друштву... 
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Због чега се решење проблема насиља међу младима види у побољшању социоекономске ситуације свих 
грађана, превентивним радом са младима и породицама у ризику, едукацији младих о насиљу и ненасилним 
методама решавања конфликта и ненасилној комуникацији... 

*Према подацим Полицијске управе Лесковац, Одсек аналитике и евиденције у 2011. години, на подручју које по-
крива Полицијска станица Власотинце, није било поднетих кривичних пријава (1) за кривично дело Неовлашћена 
производња и стављање у промет опојних дрога, из чл. 246 КЗ. Поднето је 2(6) кривичних пријава за кривично 
дело Неовлашћено држање опојних дрога из чл. 246А КЗ против 2 лица. Старосна структура извршиоца овог 
кривичног дела је од 18 до 30 година, а оба извршиоца су српске националности. 

Заступљеност малолетничке деликвенције је незнатна, тако да у 2011. години од стране малолетника извршено 6 
кривичних дела и то једна крађа из чл. 203 КЗ, једно кривично дело Ситно дело крађе, утаје и преваре из чл.210 
ст.1 КЗ, једно дело Лака телесна повреда, Угрођавање јавног саобраћаја 2 дела и једно дело Тешка дела против 
безбедности јавног саобраћаја. Наведена дела су извршена од стране 8 малолетника. Од стране ВЈТ у Лесковцу је за 
3 извршиоца одбачена пријава, како спадају у категорију детета, испод 14 година. 

У 2012. години, за разлику од 2011. године када није било пријава за кривично дело Неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога, из чл. 246 КЗ, поднета је једна кривична пријава, против једног лица, старости 
35 година, српске националности које није са подручја ПС Власотинце. Том приликом је заплењена опојна дрога 
хероин, коју је осумњичени намеравао да прода на територији града Власотинца. Осумњиченом је одређена мера 
задржавања до 48 сати након чега је спроведен и предат Истражном судији Вишег суда у Лесковцу. Није било 
поднетих кривичних пријава за кривично дело Неовлашћено држање опојних дрога из чл.246А КЗ за разлику од 
прошле године када су биле поднете 2 пријаве против 2 лица. 
Заступљеност малолетничке деликвенције је незнатна, тако да у 2012. години од стране 10 малолетника 
извршено 5 кривичних дела и то једна тешка крађа из чл. 204. КЗ крађа из чл. 203 КЗ, једно Насилничко понашање 
из чл. 344 КЗ, једно кривично дело Одузимање туђе ствари из чл. 211 КЗ. и једно кривично дело Лака телесна 
повреда из чл. 122 ст. 2 КЗ. Од стране ВЈТ у Лесковцу је за једног извршиоца одбачена пријава и изречен васпитни 
налог. У току године 22 (17) малолетника учестовоала су у извршењу прекршаја из обласни ЈРМ-а. 

У току 2013. године на подручју ПС Власотинце није било евидентираних кривичних дела злостављања и зане-
маривања деце, док је у току 2012. године у једном случају регистрована два кривична дела извршена од стране 
два лица и то из чл. 193 ст. 1 КЗ Запуштање и злостављање малолетног лица и из чл. 196 ст. 1 Кршење породичних 
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обавеза. Није било злостављања лица која су привремено збринута у установама за смештај корисника. Сарадња са 
другим надлежним органима (Центром за социјални рад) је врлодобра. 

Регистровано је укупно 8 кривичних дела, за која су поднете 6 кривичних пријава, где се као оштећеник јавља 
малолетно лице и то 4 кривичне пријаве за 4 дела против познатог извршиоца и 2 кривичне пријаве са по два дела 
из области кривичних дела против безбедности саобраћаја на путевима Угрожавање јавног саобрћаја из чл.289 
ст.1 и Непружање помоћи лицу повређеном у саобрћајној незгоди из чл.296 ст.1 КЗ, извршених од стране НН лица. 
Два кривична дела у једној кривичној пријави су расветљена, док два кривична дела нису расветљена. Није било 
регистрованих тежих кривичних дела извршених од стране НН лица у којима су жртве односно оштећеници 
малолетна лица. 
За 2013. годину евидентирано је укупно 163 (134) случајева породичног насиља од чега су жртве биле жене 
укупно у 72 (76) случаја. 
Регистровано је 12 (28) кривичних дела насиље у породици из чл. 194. КЗ, од чега за члан 194 ст.1 10(24) пријава, 
за чл. 194 ст.2 0 ( 2) кривичних пријава, и за чл. 194 ст.З. КЗ 2 ( 2) кривичне пријаве. Није било кривичних дела 
насиље у породици са смртним последицама и тешким телесним повредама а пет лица задобила су лакше телесне 
повреде од чега су три женског пола. Због извршеног кривичног дела Насиља у породици по чл. 229 ЗКП задржано 
је 3 (14) лица мушког пола. Такође по јавном реду и миру поднето је 13 (7) прекршајних пријава са елементима 
насиља у породици. Полицијско овлашћење упозорење примењено је у 123 (92) случаја.1 

 

Брпј дела са 
мапплетним 
ушинипцима 

КРИВИЧНИ ЗАКПНИК 

Укупнп 122 138 203 204 210 211 212 289 344 

2011 6 2  1  1   2  

2012 6 1  1 2  1   1 

2013 5 1  1 3      

 

                                                 
1
 Подаци Министарства унутрашњих послова, Полицијска управа Лесковац, Одсек аналитике и евиденције 
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4.4.  АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА 

ИНСТИТУЦИЈА 
Структуре које раде са младима, програми који се спроводе и ресурси који постоје за 

рад са младима 

Локална 
самооуправа –  

Правни пквир делатнпсти и пвлащћеоа ппщтине Власптинце шине Закпн п лпкалнпј сампуправи и Статут ппщтине 
Власптинце. Пп Статуту ппщтине пргани лпкалне сампуправе су: Скупщтина ппщтине, Председник ппщтине, 
Ппщтинскп веће и Ппщтинска управа. 

Ппщтинскп веће кпје бира Скупщтина на предлпг председника ппщтине,има изврщну власт у скупщтини ппщтине и 
неппсреднп је пдгпвпрнп за предлагаое и изврщеое пдлука,и стара се п изврщеоу и распплагаоу средствима 
бучета. Ппщтинскп веће се састпји пд 11 шланпва, председника и заменика ппщтине и девет шланпва. Ппщтинскп 
веће има свпја радна тела. 

Скупштина ппштине - представнишкп телп, највищи прган ппщтине. Скупщтина има председника и заменика пред-
седника, 45 пдбпрника бираних неппсреднп, пп прпппрципналнпм систему.  

Председник ппштине - бира га Скупщтина из реда пдбпрника на перипд пд 4 гпдине, већинпм гласпва. Председник 
ппщтине је председник ппщтинскпг већа, представља и заступа ппщтину, и наредпбавац је за изврщеое бучета. 

Општинскп веће - изврщни прган. Чине га председник ппщтине, заменик предсеника ппщтине и јпщ 9 шланпва кпје 
бира Скупщтина на предлпг председника ппщтине,има изврщну власт у скупщтини ппщтине и неппсреднп је пдгпвпр-
нп за предлагаое и изврщеое пдлука,и стара се п изврщеоу и распплагаоу средствима бучета.  
Општинска управа – прганизпвана кап јединствен прган и функципнище са три пдељеоа.  

1) Пдељеое за ппщту упраљву и скупщтинске ппслпве 
2) Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, сапбраћај и защтиту живптне средине 

3) Пделеое за привреду, впдппривреду, друщтвене делатнпсти, приватнп предузетнищтвп и финансије  

Канцелаија за 
младе 

На пснпву шлана 32. става 1. ташке 6. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07) и шлана 15. става 1. 
ташке 6. Статута ппщтине Власптинце ("Сл.гласник града Лескпвца", бр. 12/08) Скупщтина ппщтине Власптинце, на 
седници пдржане дана 08. 12. 2008. гпдине, дпнела је Одлуку п пргнизпваоу канцеларије за младе. Канцеарија за 
младе (КЗМ) је прганизпвана у пквиру Пделеоа за привреду, впдппривреду, друщтвене делатнпсти, приватнп 
предузетнищтвп и финансије Ппщтинске управе ппстине Власптинце - Пдсек за младе.  У КЗМ пбављају се ппслпви 
кпји се пднпсе на: 
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- ппдстицаље младих да прганизују, удружујуи ушествују у друщтвеним тпкпвима, 

- ппслпве защтите интереса младих и ппмпћ упствариваое оихпвпг интереса, 

- сарадоа са пмладинским прганизацијама и удружеоима и ппмпћ пмладинским прганизацијама и удружеоима у 
оихпвпм раду, 

- ппдстицаоу и пствариваое сарадое кпја се пднпси на пмладинску улпгу младих на теритприји ппщтине 
Власптинце. 

Социјална  

заштита -            

Центар за спцијални рад (ЦСР) за ппщтине Власптинце и Црна Трава пснпван је 1980. гпдине. Пснпвна делатнпст 
Центра је пружаое ппмпћи грађанима/кама и оихпвим ппрпдицама када дпђу у стаое спцијалне угрпженпсти 
пднпснп када им је неппхпдна ппмпћ друщтва у савладаваоу живптних тещкпћа. Центар се стара п пбезбеђиваоу 
права грађана утврђених Закпнпм п спцијалнпј защтити и пбезбеђиваоу спцијалне сигурнпсти грађана, а тп су: 
материјалнп пбезбеђеое ппрпдице; дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица; ппмпћ за псппспбљаваое за рад, смещтај у 
прихватилищте, устанпву, другу ппрпдицу; услуге спцијалнпг рада, једнпкратне ппмпћи. 

ЦСР ппщтине Власптинце је главни нпсилац и реализатпр активнпсти из делпкруга спцијалне защтите и спцијалне 
пплитике у ппщтини. Тп је устанпва шији се рад заснива на мултидисциплинарнпм струшнпм раду крпз примену 
разлишитих метпда и пблика спцијалнпг, педагпщкпг, психплпщкпг и правнпг рада. сарадоу. Кприсници ЦСР су : 
1. деца и млади ( деца и млади угрпжени ппрпдишнпм ситуацијпм, деца и млади са ппремећајима у ппнащаоу, деца 
и млади са сметоама у развпју) 
2. пдрасла лица 
3.пстарела лица 
У раду ЦСР ппсебна пажоа ппсвећена је катерпгирији  деце и младих.  Пд 2008. гпд. у пквиру ЦСР Власптинце 
фпрмирана је   ппсебна прганизаципна јединица -Центар за децу и пмладину, са циљем да се усппставе и афирмищу 
нпве  услуге спцијалне защтите у лпкалнпј заједници и тп: 
1. Дневни бправак за децу и младе са сметоама у развпју 
2. Клуб за децу без рпдитељскпг стараоа 
3. Саветпвалиште за младе 
1. Дневни бправак за децу и младе са сметоама у развпју  је  услуга спцијалне защтите кпјпм се пружа ппдрщка 
деци и младима са сметоама у развпју кап и оихпвим рпдитељима, ради спцијалне инклузије деце у све активнпсти 
друщтвене заједнице. У Дневнпм бправку је тпкпм 2013. гпд. билп 8 младих кприсника (узраста 14-30гпд). 
2. Клуб за децу без рпдитељскпг стараоа угрпженпј деци и пмладини пружа:  

- прилику за псмищљенп прпвпђеое слпбпднпг времена 
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- ппмпћ у превазилажеоу ппстпјећих прпблема 
- прилику за дружеое са врщоацима и другим младим људима 
- мпгућнпст за едукацију п здравим стилпвима живпта 
- рад у групи на превенцији насилнишкпг ппнащаоа и злпупптребе ПАС 
- мпгућнпст за исппљаваое креативних сппспсбнпсти 

Пкпсницу рада са децпм и младима  без рпдитељскпг стараоа шине интерактивне радипнице,рад у малим групама,  
рад у парпвима,али и индивидуални рад у складу са интереспваоима и пптребама кприсника. 
Циљеви рада су : 

- ппдрщка и ппмпћ деци и младима без рпдитељскпг стараоа у превазилажеоу прпблема 
- ппдстицаое спцијалне интеграције-усппстављаое и развијаое пднпса другарства и сарадое са пдраслима 
- ппдрщка у ушеоу за децу и младе кпји ппхађају щкплу 
- развијаое кпмуникативних сппспбнпсти,невербалне кпмуникације и вещтина ненасилнпг рещаваоа 

кпнфликта 
- развијаое креативнпг изражаваоа 
- псппспбљаваое деце и младих да уппзнају друщтвенп пкружеое и свпје местп у оему,кап и пснаживаое за 

активнп ушещће у лпкалнпј заједници. 
Пву услугу кпристи 12 младих људи на смещтају у хранитељским ппрпдицама. 
3. Саветпвалиште за младе је услуга кпја има за циљ инфпрмисаое младих, птклаоаое предрасуда, развијаое 
кпмункацијских вещтина, сензибилисаое пкплине и лпкалне заједнице за пптребе младих, смаоеое малплет-нишке 
делинквенције и злпупптрбе ПАС. Кприсници Саветпвалищта јесу деца и млади без рпдитељскпг стараоа, млади у 
сукпбу са закпнпм, деца и млади из дисфункципналних ппрпдица, материјалнп угрпжена деца и пмла-дина,кап и 
пстали млади људи из лпкалне заједнице,без спциппатплпщких индикација. Индиректни кприсници су ппрпдице тих 
младих људи, али и лпкална заједница. 
Услуге Саветпвалищта у 2013. гпдини кпристилп је 47 младих . 
У тпку 2013 гпд. у ЦСР је регистрпванп  33 младих у сукпбу са закпнпм (8 рецидивиста и 25 нпвпевидентираних). Нај-
шещће су тп ушинипци сапбраћајних прекрщаја, али је билп и изврщипца кр. дела крађе, насилнишкпг ппнащаоа, 
ремећеое јавнпг реда и мира. Наведени брпјшани ппказатељи свакакп не ппказују реалну слику распрпстраоенпсти  
девијантнпг ппнащаоа малплетника.  

Просвета –  Мрежу устанпва пснпвнпг пбразпваоа шине 9 пснпвних щкпла пд кпјих су две градске ПШ ''Синища Јанић'' и ''8. Пктпбар''. 
У ппщтинскпм центру раде и две средое шкпле: Технишка щкпла ''1. Пктпбар'' и Гимназија ''Стеван Јакпвљевић'' . 
Предщкплска устанпва „Милка Диманић“ у свпм саставу има 4 пбјекта и ппкрива делпкруг предщкплскпг пбразпваоа 
деце. У Власптинцу раде и истурена пдељеоа Музишке щкпле из Лескпвца, пдељеое Шкпле за пбразпваое пдраслих. 
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Брпј средоих щкпла 2   (2012) 

Брпј ушеника уписаних у средое щкпле 900   (2012) 

Пбухват деце средоим пбразпваоем (у %) -   - 

Брпј ушеника кпји заврщавају средоу щкплу 200   (2012) 

Стппа заврщаваоа средое щкпле -   - 

Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у средоем пбразпваоу    (2012) 

Брпј деце пбухваћене средоим пбразпваоем за децу са сметоама у развпју 0   (2012) 

    

 

Запошљавање –  
Наципнална служба за заппщљаваое пружа младима ппсебне мере ппдрщке нефинансијске и финансијске прирпде 
ради лакщег прпналажеоа ппсла. 
Нефинансијске мере су: 

 Једнпдневне пбуке за активнп тражеое ппсла за младе пд трећег дп седмпг степена струшне спреме; 

 Једнпдневне мптиваципне пбуке за младе без квалификација или нискпквалификпване (без щкпле и са 

заврщенпм пснпвнпм щкплпм); 

 Петпдневне пбуке у клубу за тражеое ппсла; 

 Ушещће на сајмпвима заппщљаваоа; 

 Инфпрмисаое и саветпваое п мпгућнпстима развпја каријере; 

 Двпдневне пбуке за будуће предузетнике „Пут дп успещнпг предузетнищтва“. 

Финансијске мере: 
 Струшна пракса; 

 Пбуке за тржищте рада; 

Табела 9) Пбразпваое у ппщтини Власптинце 
Извпр: РЗС ─ Статистика пбразпваоа 
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 Пбуке за ппзнатпг ппслпдавца; 

 Субвенција за сампзаппщљаваое; 

 Субвенције ппслпдавцима за нпвпзаппслена лица. 

У сарадои са лпкалнпм сампуправпм Власптинце Филијала Лескпвац је претхпдних гпдина суфинансирала мере и 
прпграме ппдрщке заппщљаваоу за младе крпз струшну праксу, сампзаппщљаваое и ппремаое нпвих радних места. 

Здравство – Дпм здравља Власптинце је правнп лице са статуспм устанпве, шији је псниваш лпкална сампуправа ппщтине 
Власптинце.  

Дпм здравља Власптинце пбавља делатнпст примарне здравствене защтите на ппдрушју ппщтине Власптинце и 
ппщтине Црна Трава у складу са Статутпм Дпма здравља Власптинце, а на пснпву Закпна п раду, Закпна п 
здравственпј Защтити, Закпна п здравственпм псигураоу и другим прпписима кпји регулищу пву пбласт. 

У пбављаоу делатнпсти Дпм здравља спрпвпди здравствену защтиту: 

 На спрешаваоу, пткриваоу, сузбијаоу и лешеоу заразних бплести и других акутних и хрпнишних бплести, 

ппвреда и ппремећаја здравља, ппсебнп пд већих спцијалнп-медицинскпг знашаја.  

 На планираоу ппрпдице и развијаоу хуманих и пдгпвпрних пднпса међу пплпвима. 

 Спрпвпди мере здравственпг васпитаоа на фпрмираоу ппнащаоа кпја впде унапређеоу и пшуваоу 

здравља. 

 Истражује и пткрива узрпке и ппјаве щиреоа пбпљеоа и ппвреда кап и нашина и мере оихпвпг спрешаваоа, 

сузбијаоа, ранпг пткриваоа, ефикаснпг и квалитетнпг лешеоа, рехабилитације и спрешаваое инвалиднпсти. 

 Прати и спрпвпди струшнп и наушнп утанашене метпде дијагнпстике, лешеоа и рехабилитације и др. 

 Спрпвпди прпграме здравствене защтите. 

Цивилни сектор – Мрежу НВП на теритприји ппщтине Власптинце шини некпликп активних прганизација: 

 Друщтвп за едукацију Рпма - Власптинце 

 Екп база "Југ" 

 Екплпщки ппкрет "Власина" 

 СПС за жене и децу жртве насиља 

 Удружеое Ппщтпвалаца Свете Гпре Атпнске-Власптинце 

 ЛПЗА-Удружеое за пшуваое традиципналних вреднпсти и културе власптинашкпг краја 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Eko_baza_%22Jug%22&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekolo%C5%A1ki_pokret_%22Vlasina%22&action=edit&redlink=1
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 Планинарскп друщтвп „Чемерник“, 

 ТелеДпм -удружеое „Павлпс“ 

 Удружеое младих «Феникс», 

 Удружеое «Псмех», 

 Удружеое Са Е Рпма 

 Удружеое Рпмскп пкп  

 Друщтвп за защтиту живптиоа «Прптекта». 

Верске заједнице  Црква Свете Трпјице Власптинце 

Полиција 
Пплицијска управа Лескпвац, Пплицијска исппстава Власптинце 
*У тпку 2011. гпдине на ппдрушју кпје ппкрива Пплицијска станица Власптинце пбезбеђена је пптпуна защтита и без-
беднпст щкпла и других васпитнп-пбразпвних устанпва. Пвп је пре свега ппстигнутп крпз прпјекат "Шкплскпг ппли-
цајца", "Пплиција у лпкалнпј заједници" и реализацију сектпрскпг нашина рада пднпснп, редпван и благпвремени кп-
нтакт са надлежнима у васпитнп-пбразпвним устанпвама. Такпђе врщен је редпван превентивни пбилазак крпз сва-
кпдневнп изврщаваое кпнкретних задатака из службенпг налпга. У вези са напред наведеним у извещтајнпм пери-
пду у щкплама и зпнама щкпла регистрпванп је 11 кривишних дела кпја се не гпне пп службенпј дужнпсти и тп 8 кри-
вишних дела ситнп делп крађе утаје или преваре и 3 кривишна дела пщтећеое и унищтеое туђе ствари. Такпђе билп 
је 13 прекрщаја међу кпјима није билп тежих прекрщаја и 20 псталих дпгађаја. У извещтајнпм перипду реализпванп 
је 2 предаваоа ушеницима у щкплама са щкплским пплицајцем и један превентивни прпјекат на тему "Безбеднп 
ушещће деце у сапбраћају" у ПШ „ Карађпрђе Петрпвић „ у селу Крущевица.  
У тпку 2012. гпдине на ппдрушју ПС Власптинце реализпван је прпјекат „Безбеднп детиоствп - развпј безбеднпсне 
културе младих,, у пет пснпвних щкпла са укупнп 204 ушеника петпг разреда и тринаест наставника а пстварен је и 
кпнтакт са ментпрпм прпграма „ Шкпла без насиља" и кппрдинатпрпм тима за защтиту деце пд насиља гпсппђпм 
Камилпм Ппппвић, инаше педагпгпм у ПШ „ 8. пктпбар" у Власптинцу и тпм приликпм устанпвљенп да у щкплама фу-
нкципнищу тимпви за защтиту деце пд насиља и да се унутар щкпла предузимају све мере на защтити ушеника и из-
ришу васпитнп дисциплинске мере а пп пптреби сарађује се и са свим надлежним институцијама. Пдржан је и сас-
танак са директприма пснпвних и средоих щкпла на ппдрушју ПС Власптинце кпји је впдип Кпмандир ПИ Власптинце 
а кпме су присуствпвали прпсветни инспектпр ппщтине Власптинце и службеници пплиције кпји се неппсреднп анга-
жују на унапређеоу безбеднпсти ушеника и щкпла. 
У тпку 2013. гпдине на ппдрушју Пплицијске станице Власптинце пд стране службеника Пплицијске станице реали-
зпванп је вище превентивних активнпсти деци и ушеницима у щкплама. 
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Настављенп је са прпјекатпм „Безбеднп детиоствп - развпј безбеднпсне културе " кпји је реализпван и ранијих гпди-
на. У перипду фебруар - мај 2013. гпдине у девет пснпвних щкпла пд кпјих су две са щкплским пплицајцем пдржанп 
је девет предаваоа, кпјима је присуствпвалп укупнп 336 ушеника из 17 пдељеоа петпг разреда уз присуствп 15 пред-
ставника щкпла. Предаваоа су пдржали укупнп шетири службеника пплиције пд кпјих су два службеници кримина-
листишке пплиције кпји су излагали материју везану за презентацију теме „ у зашаранпм кругу дрпге и алкпхпла". 
У перипду пд 01-15. септембра 2013 гпдине са ппшеткпм рада щкплских устанпва спрпведен је прпјекат „Шкпла" пп 
ппслпвима безбеднпсти сапбраћаја кпјпм приликпм је у две пснпвне щкпле у граду са щкплским пплицајцем пдр-
жанп седам предаваоа кпјима је пбухваћенп укупнп 187 ушеника првпг разреда. Предаваоа су пдржали један служ-
беник сапбраћајне пплиције и два службеника пплиције ппщте надлежнпсти. 
Тпкпм месеца децембра 2013 гпдине ушеницима пд првпг дп трећег разреда ПШ „8 пктпбар" у Власптинцу оих 
укупнп 306 пдржана су три предаваоа на тему „Мапираое безбеднпг пута пд куће дп щкпле" у пквиру наставака 
прпјекта"Шкпла" и защтите ушеника у сапбраћају шије су щкпле у зпнама веће фреквентнпсти сапбраћаја. Предаваоа 
су пдржали један службеник сапбраћајне пплиције и један службеник пплиције ппщте надлежнпсти. 
Сарадоа са другим надлежним прганима са сузбијаоу малплетнишке деликвенције је на завиднпм нивпу, пптребнп 
је у нареднпм перипду шещће прганизпвати састанке и едукације са другим надлежним прганима на сузбијаоу пве 
ппјаве.

2
 

Медији У Власптинцу нема систематизпваних званишних ппдатака п брпју медија нити пак ппстпји удружеое медија. Ппщ-
тина Власптинце је псниваш лпкалнпг билтена "Власина" где се на месту уреднице налази жена, ту су јпщ и ТВ "Вла-
сптинце" и Радип "Гага". Инфпрмације из Власптинца мпгу се јпщ видети на ТВ "Лескпвац", ТВ "Клисура" кап и у 
щтампаним медијима («Панпрама», Нарпдне нпвине) итд.  

Спортске 
организације и 
удружења 

Власптинце негује дугу и бпгату сппртску традицију крпз активнпст брпјних сппртских удружеоа и клубпва: ФК „Вла-
сина“, ФК „МСК“, РК „Власптинце“, ПКК „Власптинце“, стпнптениски клуб, щахпвски клуб, 2 карате клуба, бпксерски 
клуб „Арена“, Кик бпкс клуб „Власптинце“. Запажене резултате на државнпм и међунарпднпм нивпу ппстиже и ат-
летски клуб „Власптинце“.  
Нпсилац прганизације сппртскп рекреативних активнпсти је сппртски савез Власптинце. Најзнашајнију сппртску ин-
фраструктуру градскпг насеља шини СРЦ „Власина“ кпји распплаже затвпреним и птвпреним теренима за мале 
сппртпве (мали фудбал, рукпмет, кпщарка, пдбпјка), теретанпм, халпм за стпни тенис, щах салпм, итд. У неппсреднпј 
близини СРЦ налази се и макадамска трим стаза (пкп 3км), кпја прплази дуж пбала реке Власине, ппгпдна за 
кпндиципне припреме, кап и „пиш“ терен.  
У пквиру градских щкплских пбјеката налазе се терени за мале сппртпве и 2 сппртске сале. Фудбалски стадипн у 

                                                 
2
 Подаци Министарства унутрашњих послова, Полицијска управа Лесковац, Одсек аналитике и евиденције 
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Власптинцу спада у бпље ппремљене стадипне у регипну. Један пд најзнашајнијих пптенцијала за развпј сппрта и 
рекреације на ппдрушју градскпг насеља је купалищте на вещташкпм језеру на реци Власини где се пдржава и 
традиципнални летои турнир „Пдбпјка на песку“. Ппред Власптинца, традицију бављеоа сппртпм крпз псниваое и 
рад сппртских клубпва, кап и сплидну развијенпст и ппремљенпст сппртских пбјеката имају насеља Стајкпвце, 
Батулпвце, Бпљаре и Шищава. Ппнуда сппртскп-рекреативних садржаја у псталим насељима је скрпмна.  

Друге друштвене 
организације и 
удружења која се 
баве младима 
(КУД-ови....) 

Културни центар је пснпван 1972. гпдине и пслаоа се на материјалну ппмпћ Скупщтине ппщтине Власптинце. Кап 
прганизатпр разних манифестација у Власптинцу, Културни центар дипринпси духпвнпм живпту ппщтине. Излпжбе 
разних уметнпсти, вајарства, карикатуре, коижевнпсти, ликпвна кплпнија али и разни кпнцерти кап и музишке 
манифестације спадају у дпмен пве институције. Ппред тпга Културни центар пдржава Завишајни музеј у Власптинцу. 

Завичајни музеј је у ствари турска Кула саграђена у центру Власптинца у другпј пплпвини 18. века. Кула је служила 
кап административнп-управна зграда и кап псигураое лпкалних тргпвашких путева, а у опј су бправили мудир, писац 
и седам сејмена. Претппставља се да је изграђена на темељима римскпг кастела. На слици се мпже видети 
пущкарнице, кпје су кпристиле за пдбрану зграде прптив хајдука. Садащои музеј, кап културнп-истпријки сппменик, 
садржи разне експпнате пд предистпријскпг дпба дп данас. У тп спада и стара српска графика, кпја пбухвата двпрезе, 
бакрпрезе и литпграфију. 

Библиптека ,,Десанка Максимпвић“ у Власптинцу најстарија је устанпва културе у пвпм крају. 

Бащтини традицију дугу шитав век, пснпвана је 1912. гпдине, кап и Нарпдна коижица и шитапница. 

Читавим свпјим трајаоем била је стпжер културних дещаваоа у Власптинцу.  

Гпдине 1926. гпдине у оенпм пквиру ппкренут је ппщтински лист „Власина“ кпји и данас излази кап ппщтински 
билтен. 

Библиптека  је данас устанпва кпја свпјих редпвних активнпсти, везаних за шуваое, защтиту, издаваое и прпмпцију 
коиге и лепе писане реши, има и улпгу прганизатпра и прпмптера културних дещаваоа. Псим представљаоа коига, 
ту су и излпжбе кпнцерти, предаваое и сл. 
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4.5. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Основа за израду Локалног акционог плана за младе су били следећи стратешки документи општине Власотинце:  

 Стратешки план општине Власотинце усвојен је 2006. године и важио је за период од 2006-2010. године  

 Акциони план за развој омладинског предузетништва 2011-2013 

 Регионални развојни план Јабланичког и Пчињског округа, Економија и мала и средња предузећа, 7.3.2008, 

Центар за развој Јабланичког и Пчинског округа 

Прегледом имплементације Локалног акционог плана за младе општине Власотинце утврђено је да стратешки 

правци развоја, као и активости које су одређене у протеклом периоду, нису у потпуности остварене. Након ана-

лизе постојеће ситуације, утрђено је да су основни правци развоја и даље актулени.  

Израдом овог акционог плана продужавамо трајање  Локалног акционог плана за младе општине Власотинце 2010-

2014 на период 2015-2018 

Резиме Визије и циљева из постојећег  Акционог плана општине Власотинце, 2010: 

Визија  
Општина Власптинце је заједница кпја пружа шансу младима да се кпнтинуиранп усавршавају, раде, стварају, путују и размеоују искуства 
са свпјим вршоацима  из целпг света у свим пбластима  пд значаја за пствариваое грађанских, пплитичких, екпнпмских, екплпшких, 
спцијалних и културних људских права. 

За реализацију визије усклађена су 8 главна општинска приортета: 

1. унапређење неформалног образовања младих, јачања сарадње са грађанским друштвом; 

2. неговање здравих стилова живота и  унапређење квалитета живота младих из социјално угрожених категорија и 
развијање социјалне инклузије; 

3. смањење броја незапослених младих кроз унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања и преду-
зетништва младих; 
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4. унапређење квалитета информисања и повећање мобилности младих кроз стварање услова за лакши приступ 
информацијама битних за њихово активније укључивање у живот локалне заједнице и кроз разне начине подршке за 
преузимање лидерских улога и одговорности младих;  

5. унапређење положаја младих кроз јачање капацитета КЗМ и оснаживање волонтерског активизма младих; 

6. унапређење квалитета слободног времена кроз увођење иновативних културних  и спортских активности; 

7. унапређење превентивног деловања кључних фактора (породица, школа и остале институције, вршњачке групе и 
медији) у циљу смањења броја младих који долазе у конфликте са законом; 

8. унапређење еколошке свести младих за здраву животну средину и о значају одрживости развоја заједнице кроз 
одржавање едукативних скупова, радионица, трибина..., а у циљу боље уређености, пружање подршке цивилном 
сектору у области екологије и програмима одрживог развоја који укључују младе. 

 

4.5.1.  ИЗВЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОД 2010. ДО 2014. ГОДИНЕ 

Унапређење положаја младих и стварање услова за развој заједнице која младима пружа шансу за развој општина 
Власотинце је одредила „Локалним акционим планом за младе општине Власотинце 2010.-2014.“ У циљу стварања 
перспективе за младе, очувања здраве животне средине у претходном периоду импелментирано је 6 пројеката из 
Локалног акционог плана. 

1. „Спорт и рекреација за здрав живот младих“, 

2. Млади у акцију за Власотинце,  

3. Подршка развоју пчеларства младих у општине Власотинце, 

4. Покрени, промени се, 

5. Млади су информисани и мобилни за акције 

6. Укључење младих у  ревизију и дораду ЛАП-а и кроз подизање еколошке свести. 

 
Табела 10)  Прпјекти имплементирани у перипду 2010 – 2014. гпдине 
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Пројекат „Спорт и рекреација за здрав живот младих“ 

Приоритет 1. 
Унапређење неформалног образовања младих, јачање сарадња са грађанским друштвом (НВО...),- организовање 
културно образовних и других забавних програма. 

Приоритет 2. 
Неговање здравих стилова живота и унапређење квалитета живота младих из социјално угрожених категорија и 
развијање социјалне заштите, Рад на развоју свести младих и промоција здравог живота међу младима. 

   Пројекат “Покрени, промени се“  

Приоритет 3. 
Смањење броја незапослених младих кроз унапређење свих облика запошљавања, самозапошљавања и  предузет-
ништво младих. 

 Приоритет 3 и 4. 
 Побољшање информисаности на нивоу заједнице о могућностима запослења и коришћења подстицајних и 
кредитних средстава за запошљавање и самозапошљавање. 

Приоритет 4. 
Формирање омладинског инфо пулт-а  у циљу бољег информисања младих у заједници из свих  области. 

 Приоритет 5. 
Активно учешће младих у друштву и волонтеризму. 

Унапређење положаја младих кроз јачање капацитета КЗМ и оснаживање волонтерског активизма младих, 
промовисање волонтеризма. 

Пројекат“Подршка развоју пчеларства младих у општине Власотинце“  

Приоритет 3. 
 Смањење броја незапослених младих кроз унапређивање свих облика запошљавања и предузетништво 
младих и то кроз активности: 
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- Подстицање развој самозапошљавања и предузетништва код младих у свим срединама и 
- Организовање предавања и обуке о прописима , процедурама и развијање пословне идеје. 

 Пројекат „Млади у акцију за Власотинце“  

 Приоритет 6. 
 Унапређење квалитета слободног времена кроз увођење иновативних културних и спортских активности. 

 Приоритет 2. 
Здравље младих и социјална заштита/ Неговње здравих стилова живота и унапређење квалитета живота младих 
из  социјално угрожених категорије. 

Пројекат „Млади су информисани и мобилни за акције“ 

 Приоритет 5. 
Активно учешће младих у друштву и волонтеризам 
Повећање нивоа информисања младих о могућностима омладинског активизма и програмима за младе; 
Развијање  активизма и волонтеризма младих, кроз континуиране едукативне садржаје; 

Пројекат „Укључење младих у ревизију и дораду ЛАП-а и  кроз подизање еколошке свести”  

  Приоритет 8. 
Повећање бриге о стању зелених површина и стварање услова за одржавање чистоће града и подршка 
неформалног облицима образовања о екологији. 
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4.6. ПРЕСЕК СТАЊА И ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ 

Општи утисак је да се млади генерално критички односе према постојећим садржајима и могућностима, који се 
нуде у њиховој локалној заједници. Овакав критички однос сасвим је очекиван с обзиром на то да су млади, као 
циљна група, генерално критични и спремни на промене.  

Међутим, ни сами млади нису активни што због сопствене незаинтересованости, што због недостатка информа-
ција. Треба истаћи да грађани као проблем виде и лошу везу између породице, школе и младих, последице дуго-
трајне изолације и др. Веома је интересантно да грађани сматрају да је неповољан положај омладине, између 
осталог, последица и немара родитеља, њихове недовољне пажње за васпитавање и усмеравање деце.  

Као и у другим срединама, проблем запошљавања младих људи је основни приоритет. Грађани сматрају да је инве-
стирање у локалну привреду основни начин да се унапреди положај младих људи. Поред инвестиција, грађани 
између осталог истичу и потребу да се унапреде механизми за запошљавање младих.  

Након запошљавања, следећи важан приоритет за локалну заједницу јесте развој спорта и спортских активности. 
Развој спортских капацитета, посебно у руралним срединама, указује на традиционалну везаност локалне зајед-
нице за практиковање спортских активности и одржавање спортских капацитета и манифестација. Поред тра-
диционално присутних спортских активности, све је присутнија потреба за стварањем капацитета за бављење 
новим спортским активностима. 

Општина препознаје нужност стратешког приступа за решавање проблема младих, јер је препозната њихова зна-
чајна улога за будући развој и просперитет општине. Уколико се младима обезбеде повољни услови за квалитетан 
живот и задовољавање њихових образовних, културних, спортских, економских и других потреба, они ће остајати. 

 Анализа локалног економског развоја општине Власотинце, указала је на забрињавајуће податке, који се пре све-
га односе на негативну стопу прираштаја и на миграције становништва, неповољан ниво образовања, неадекватну 
квалификациону структуру, велику стопу незапослености младих, недовољно познавање страних језика, нових 
технологија и др. Како су млади категорија становништва, која је носилац будућих промена у локалном друштве-
ном развоју, локална самоуправа Власотинце је бављење младима идентификовала као један од главних општи-
нских стратешких циљева. 
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Један од највећих проблема општине Власотинце представљају незапослени млади и стручни људи. Разлози који 
су довели до тога су: недовољно подстицајних мера за запошљавање младих; недовољно информисање о могу-
ћностима запошљавања, усавршавања, потребама тржишта; недовољна подршка развоју предузетништва младих; 
неизграђен систем подстицања предузетничког духа и недовољно информисање о могућностима развоја преду-
зетништва младих; недовољно развијена међуинституционална сарадња; недовољна сарадња образовних инсти-
туција, привредних субјеката и Националне службе за запошљавање; недостатак практичног радног искуства; 
непостојање организоване понуде за учешће у програмима волонтирања и/или стажирања кроз које би млади 
могли да стекну радно искуство. Млади са ресурсима да се баве пољопривредом недовољно су подржани од стране 
локалних и регионалних стручних служби које треба да има олакшају приступ знањима, информацијама и контак-
тима потребним за успех на тржишту, а приметна је и недовољна оснаженост за професионално остваривање 
(низак ниво знања и мотивисаности). Посебно се истиче недовољна понуда неформалног образовања којим би 
незапослени млади стекли додатне вештине (информатичке, страни језици...) неопходне за добијање посла. 

Као главни узрок и на првом месту небезбедности и забринутости  се у региону издваја незапосленост и прису-
ство алкохола, дроге и психоактивних супстанци што ће у будућности  одређивати кретање нарушавања безбед-
ности и разних облика девијантног понашања, нарочито код младих на улици и по питању насиља у породици. 
Главни узроци криминалних активности су велика незапошљеност, лош социоекономски статус и у већини случа-
јева поремећени породични односи, дисфункционална породица, нарушен систем вредности у друштву, непосто-
јање здравих стилова живота, затварање установа културе, учесталост кривичних дела. 

Постоји потреба за структуисаним провођењем времена младих ван куће и школе, потреба за културним и омла-
динским центрима који би својом понудом могли да унапреде садржаје  за провођење слободног времена у замену 
за, тренутно једино доступно: кафиће, коцкарнице, кладионице, кафане и играонице. (Извор: Регионална страте-
гија безбедности Јабланичког и Пчињског округа 2013-2015) 

Овом групацијом корисника баве се предшколска установа, основне и средње школе уз стручну помоћ педагога и 
психолога, а координатор свих активности је Центар за социјални рад Власотинце уз подршку Полицијске станице 
Власотинце, Општинског суда и јавног тужилаштва у Власотинцу. Деца и млади до 18 година старости из дисфун-
кционалних породица су корисници услуга Центра за социјални рад Власотинце и Црна Трава и са њима запо-
слени раде у саставу: педагога, социјалног радника, психолога (стручњака социјалног рада) и правника. Деца и ом-
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ладина са проблемима у понашању представљају групу која је најмање покривена активностима Центра за соци-
јални рад. Стога је потребно унапредити систем услуга како би корисници добили квалитетније услове одрастања. 

Млади у општини Власотинце нису зависни од околине у мери у којој су то деца, али ипак стање у њиховој око-
лини (породици, школи, вршњачкој групи, широј заједници) може да има значаја по позитиван или негативан ути-
цај. Позитиван у смислу подршке, разумевања, одређивања граница и структурисања адолесцента и његовог жи-
вота. Или негативан, у смислу ометања или додатног компликовања нормалних развојних процеса и уобичајених 
развојних тешкоћа. Поремећаји на граници нормалности обухватају израженије проблеме адолесцентног периода 
који су на нивоу проблема а не патологије. Тако можемо побројати проблеме у школи, проблеме у емоционалним 
партнерским и сексуалним односима, поремећаји у понашању, деликвентно понашање, злоупотреба психоактив-
них супстанци, депресивност и самоубилаштво... Узимајући у обзир од сада наведено циљ рада овог дневног бо-
равка је да се кроз садржаје ванпородичних активности анимирају деца и омладина са проблемима у понашању 
како би се лакше извршио утицај на измену њиховог делинквентног и асоцијалног обрасца понашања у друштве-
но пожељном смеру. (Стратегија развоја интегралне социјалне заштите у општини Власотинце и општини Црна 
Трава 2011-2015) 

Образовање и здравље младих следеће су значајне потребе локалне заједнице. Секције, практична настава, кре-
ативне радионице, обуке за нова знања и други видови унапређења формалног образовања и алтернативног обра-
зовања, основне су потребе по мишљењу грађана. Унапређење система за заштиту здравља младих такође је важ-
на потреба локалне заједнице. Треба истаћи да грађани веома добро разумеју и посебно истичу значај активности 
превенције здравља. Отуда локална заједница посебно истиче потребу за саветовалиштима за младе, едукацијама 
родитеља и младих и бољом комуникацијом здравственог система са младима.  

Када је у питању неформално образовање млади су највише интересовања показали за курс енглеског језик, за 
курс шпанског језика, док је четвртина испитаника заинтересована за напредну обуку рада на рачунару.  

Садржаји за слободно време, културна понуда намењена младима, информисање младих и њихово укључивање и 
активизам у локалној заједници, наредне су веома важне потребе и приоритети у локалној заједници. Јачање 
креативности младих, унапређење културне понуде и садржаја и боље информисање младих кроз већу присутност 
њихових тема у локалним медијима и деловање омладинског радија и/или часописа само су неки од предлога 
грађана. Важна потреба локалне заједнице у циљу унапређења живота младих јесте и јачање  безбедности младих 
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у локалној заједници. Грађани веома добро и очито благовремено препознају најважније аспекте проблема 
безбедности. Управо зато њихови предлози иду правцу превенције насиља међу децом, заштите безбедности у 
школама, заштите безбедноси у саобраћају и стриктној контроли свих могућих штетних утицаја на живот младих. 
Посебно је важно истаћи да локална заједница препознаје и потребу за јачањем свести у циљу превенције насиља, 
али и унапређења међунационалне, па и међуљудске, толеранције и поштовања.  

На крају, али и не и на последњем месту, треба истаћи да је један од најснажнијих закључака - константа која се 
појављује током целог процеса, потреба за синхронизованим радом свих локалних институција и за јачањем ин-
ституционалних и нормативних претпоставки за унапређење положаја младих кроз спровођење Локалне стра-
тегије за младе и оснаживање капацитета Канцеларије за младе. 

 

4.6.1. Млади у руралним срединама 

Млади људи који живе у руралним срединама у околини Власотинца имају потребе и проблеме као и остали 

њихови вршњаци у градској средини, но оно што младима из руралних средина мањка јесте недоступност 

културних садржаја и инфраструктуре, недостатак људских ресурса, тј. обучених едукованих младих људи 

који би преузели одговорност за организовање активности у својим заједницама. 

Такође, оно што је уочљиво јесте недостатак валидних информација, односно истраживања о младима у 

руралним срединама и њиховим потребама као основа од које би се морало поћи у креирању мера за 

што квалитетнији одговор на њихове потребе. Зато, ради решеавања тих проблема и унапређења живота младих у 

руралним срединама, у контексту њиховог оснаживања и деловања у својим заједницаман неопходно је креирање 

базе података о положају и могућностима укључивања младих у друштвени живот своје руралне средине и 

омогућавање услова за оснаживање младих за њихово активно учешће у руралним срединама 
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4.7. ПРОБЛЕМИ МЛАДИХ 
 
Локални акциони план је, приликом дефинисања стратешких приоритета и активности за наступајући период, 
узео у обзир резултате и анализе обухваћене овим стратешким документом, као и резултате процеса евалуације 
овог стратешког докуметна, али је, поштујући промене у окружењу, политику према младима за наредни период 
базирао и на следећим изворима података, а нарочито на:  

 анализи процене капацитета ресорних институција/организација,  

 резултатима размене искустава током радионица одржаних током процеса израде стратегије и студијским 
посертама другим општинама, 

 резултата анкете која је спроведена на узорку од 200 младих, из града и из сеоских (руралних) подручја. 

1. НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ. Основни проблем неформалног образовања младих је што у друштву није до-
вољно признато и то представља извор осталих проблема. Проблеме везане за неформално образовање младих 
посматрали смо у односу на програме неформалног образовања и оне који те програме спроводе.  
Проблеми који се односе на програме неформалног образовања: недовољна подршка неформалним облицима обра-
зовања младих, што доводи до смањеног броја програма и/или пада квалитета програма; недовољно инфор-мисање о 
програмима, недовољно искоришћавање потенцијала младих (игнорисање образовних потреба младих).  
Наиме, у животу младих људи велики значај треба да има неформално образовање, које је замишљено као допуна 
формалном и неопходно је да би се подигао општи образовни ниво младих. Неформално образовање је орга-
низована образовна активност ван успостављених формалних система, које треба да служи одређеним групама 
учесника у процесу са тачно дефинисаним образовним циљевима. Стога, витални значај неформалног образо-
вања јесте да учи младе самосталности и ојача вредносне системе кроз интерактивне радионице, семинаре, тре-
нинге са различитом методологијом... Посебан аспект неформалног образовања јесте peer education, тј. вршњачка 
едукација. 

 Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 

- неадекватан квантитет и квалитет културно-образовних, спортских и других забавно-рекреативних садржаја; 

- мали број и неадекватна опремљеност објеката и простора намењених младима (простор за рад и реализацију 
садржаја); 
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- неадекватно информисање о дешавањима за младе - постојећи начини информисања младих у раскораку са по-
требама младих; 

- недовољна заинтересованост младих за садржаје из културе; 

- недовољна партиципација младих у осмишљавању културно-образовних, спортских и других забавно-рекре-
ативних програма;  

- недостатак различитих видова неформалног образовања. 

2. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ  није развијено у довољној мери.  

Физичка неактивност. Физичка неактивност утиче на неправилан развој тела и потпомаже настајање одређених 
деформитета и болести. Млади су суочени са лошим условима за бављење спортом, или неким другим видом фи-
зичке културе. Не постоје адекватни терени и игралишта, а постојећи су неретко извор опасности. Бављење 
одређеним спортом у постојећим условима подразумева велика новчана улагања, или борбу за место у првој по-
стави. Ово су најчешћи узроци због којих се млади не баве спортом. 

Поремећаји исхране. Пропагирање манекенског изгледа често доводи до неправилне исхране и последица које се 
услед тога јављају. Често се промоција хране врши путем медија. Брза храна је најдоступнија и најприступачнија. 
Не постоји адекватна и редовна едукација о овој теми, а овом проблему се не посвећује довољна пажња ни у шко-
лама ни у медијима. Директне последице су појава разних болести, а нарочито анорексија, булимија и гојазност. 

Злоупотреба психоактивних супстанци. Дроге, алкохол и дуван (никотин), психоактивне супстанце које могу 
изазвати зависност, физичке и менталне последице, у нашој средини се често поистовјећују са разонодом, заба-
вом, а некад и трендом.  

Репродуктивно здравље: 

а) Полни односи 

Данас се у нашој средини релативно рано ступа у прве сексуалне односе, млади се затичу физички и психички 
неспремни. Сексуална едукација скоро не постоји. Услед незнања, стида и непросвећености не користе се 
заштитна контрацептивна средства при полним односима, што доводи до појаве разних болести, нежељене 
трудноће и сл. Младе људе који имају проблема са импотенцијом и фригидношћу, неповољна друштвена клима не 
подржава да о томе причају и затраже стручну помоћ. 
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б) Полно преносиве болести 

Полно преносиве болести појављују се све чешће услед некоришћења заштите при полним односима. Млади, не 
схватајући тежину ситуације, тешко се одлучују да се обрате доктору, што доводи до одлагања лечења, а тиме и до 
појаве многих последица по здравље. Едукација је минимална услед малог броја доктора гинеколога. 

ц)  Нежељена трудноћа 

У адолесцентном добу нежељене трудноће се најчешће дешавају услед неприпремљености девојака и младића, 
која се огледа у физичкој или психичкој неспремности. Последице могу бити тешке и несагледиве за даљи развој 
личности. Намерни прекиди трудноће због тога нису реткост. Порођаји су све бројнији код младих девојака које не 
знају за контрацепцију, што може имати за последицу родитеље неприпремљене за потомство. 

Ментално здравље 

а) Синдром сагоревања. Лоше здравствено стање младих услед нагомиланих обавеза у школи и ван ње и услед 
нереалних очекивања породице, школе и самог младог човека. 

б) Депресије 

ц) Суицид 

д) Анксиозност 

Дискриминација младих нарушеног здравља - инвалидност, ХИВ. Млади који су угроженог здравља срећу се са ди-
скриминацијом средине. 

а) У школи. Школска средина прилагођена је само здравој деци, те особе са инвалидитетом наилазе на 
препреке. 

б) У групи вршњака. Млади људи нарушеног здравља теже склапају пријатељства. 

ц) На улици. Посебно су дискриминисани млади са инвалидитетом самим тим што стално наилазе на архите-
ктонске баријере, али и услед вербалне дискриминације. 

3. Када је реч о ЗАПОШЉАВАЊУ, број младих који активно траже посао, а посебно број младих који су спремни да 
се преквалификују, доквалификују или започну сопствени посао је релативно низак. 

Индивидуални разговор представља основну активност у посредовању и има за циљ да се на основу анализе 
карактеристика тражиоца запослења, релевантних за процес посредовања и захтева тржишта рада, у погледу 
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одговарајућих занимања и послова особи помогне да на најбољи могући начин дефинише своје професионалне 
циљеве и запосли се на пословима који одговарају њеним квалификацијама, радном искуству и способностима у 
што је могуће краћем року. 

Индивидуални план запошљавања садржи коначни циљ а то је увек запошљавање и подциљеви. Подциљеви треба 
да укажу на помоћ која је лицу потребна ради остварења коначног циља. Услуге службе за запошљавање и избор 
циљева морају бити прилагођени потребама незапошљеног лица и реалним могућностима на тржишту рада.  

Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 

• недовољно подстицајних мера за запошљавање младих – недовољно информисање о могућностима запо-
шљавања, усавршавања, потребама тржишта; 

• недовољна подршка развоју предузетништва младих – неизграђен систем подстицања предузетничког духа и 
недовољно информисање о могућностима развоја предузетништва младих; 

• недовољно развијена међуинституционална сарадња – недовољна сарадња образовних институција, 
привредних субјеката и Националне службе за запошљавање; 

• недостатак практичног радног искуства;  

• непостојање организоване понуде за учешће у програмима волонтирања и/или стажирања кроз које би млади 
могли да стекну радно искуство;  

• млади са ресурсима да се баве пољопривредом недовољно су подржани од локалних и регионалних стручних 
служби, које треба да им олакшају приступ знањима, информацијама и контактима потребним за успех на 
компетативном тржишту; 

• недовољна оснаженост за професионално остваривање (низак ниво знања и мотивисаности).  

Посебно се истиче недовољна понуда неформалног образовања којим би незапослени млади стекли додатне 
вештине (информатичке, страни језици...), неопходне за добијање посла. 

4. ИНФОРМИСАЊЕ И МОБИЛНОСТ МЛАДИХ у јавном и политичком животу локалне заједнице су ниски. Узроци леже у:  

 недовољној информисаности младих о питањима од значаја за њихово активније укључивање у живот 
локалне заједнице, посебно, недовљној информисаности младих који имају потешкоћа са доступношћу 
информација;  
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 недовољној укључености младих у припрему, реализацију, праћење и процену активности и програма 
за младе;  

 недовољној  подршци младим лидерима и активним младим људима за преузимање лидерских улога и 
одговорности у заједници; 

 непостојању простора намењеног  младима, као и  у чињеници да постојећи  простори нису адекват-
но  уређени и опремљени; 

 Млади у врло малој мери учествују у раду организација и институција, чак и оних које као свој предзнак 
имају назив "омладинске" или су по својој мисији усмерене ка младима. Скоро 50% младих нема апсо-
лутно никакав контакт ни са једном од културних, спортских или других организација, ни у форми 
пасивног, а камоли активног чланства. То не говори само о исказаном неактивном ставу младих, већ и 
да се постојеће институције/организације не доживљавају као нешто у чему се тај активизам може 
потврдити. 

5. АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У ДРУШТВУ И ВОЛОНТЕРИЗАМ.  

Млади немају могућности да се активно укључе у друштвена дешавања, као и да на њих утичу својим деловањем и 
и остварењем личних идеја. Разлози су: 

• недовољно развијени капацитети КЗМ; 

• апатија и незаинтересованост младих: непреузимање одговорности, одсуство препознавања сопствене 
важности и самопоуздања, креативности, одсуство осећаја припадности заједници;  

• млади немају добар приступ информацијама о могућностима учешћа у друштву; 

• недостатак простора и мали број организација и удружења са чијим деловањем би се млади идентифико-
вали: простор за рад и информисање, одсуство подршке за одрживост организација и иницијатива младих;  

• недовољан број омладинских програма и адекватних пројеката који би заинтересовали ширу друштвену 
заједницу; 

• недовољан број трајних и одрживих волонтерских програма и недовољан број волонтера;  

• слаба мобилност младих. 
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ВОЛОНТЕРСКИ РАД 

 волонтерски рад су „оне активности којима се људи баве по сопственој вољи, било да то раде спонтано 
и индувиндуално, или организовано и перманентно, делујући кроз  институције и службе, али увек без 
материјалних, сем моралних и других друштвених сатисфакција”. 

                                                                                                     (др Милосав Миросављевић)  

Закључили смо да млади људи данас или имају погрешну представу о овом облику друштвеног ангажмана, или је 
немају уопште.  Најчешћи проблеми су:  

 Није довољно заступљена промоција волoнтерског рада, не постоје волoнтерски центри, организације 
које се баве волoнтерским радом нису умрежене, не ради се мотивација младих да се волoнтерски 
ангажују.  

6. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ младих - Недостатак садржаја за младе наведен је као један од кључних про-
блема током истраживања која су рађена у последњих неколико година у граду Ужицу.  Деца и млади најчешће 
наводе веома конкретне садржаје који им нису доступни: различите радионице на којима би стицали знања и 
вештине које не могу стећи кроз редовно образовање, концерти и други садржаји из области културе и уметности, 
али и забавни садржаји, попут дружења и размене искустава са младима из различитих крајева земље  и региона, 
омладински кампови и сл. Имајући у виду да у Власотинцу не постоји ни Дом омладине ни Омладински културни 
центар, овакви налази нису неочекивани и понављају се из године у годину. Овакве врсте активности предста-
вљају неопходан чинилац свеукупног развоја личности, без кога није могућ њихов развој до крајњих могућности. 

У општини Власотинце евидентна је недовољна понуда и низак степен укључености младих у културно-обра-
зовне, спортске и забавно-рекреативне програме у заједници. Релевантне институције по правилу не нуде ника-
кве посебне програме за младе, или их, пак, нуде спорадично и без посебног плана. Нема адекватног садржаја и по-
нуде који би инволвирали младе и смислено их ангажовали. Такође, недовољна је и партиципација младих у осми-
шљавању културно-образовних, спортских и других забавно-рекреативних програма. 

Уочљива је недовољна понуда простора за организовање забавних, културних и спортских садржаја младих, као и 
недоступност спортских садржаја и спортских терена младима (скупа чланарина и скуп закуп простора, недово-
љан број спортских сала за физичко васпитање...). Постојећи начини информисања младих о дешавањима за младе 
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неадекватни су и у раскораку са потребама младих.  У општини је, као последица опште културне дегенерације 
деведесетих година прошлог века, приметна и слаба заинтересованост младих за квалитетне садржаје из културе.  

Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 

- неадекватан квантитет и квалитет културно-образовних, спортских и других забавно-рекреативних садржаја за 
младе; 

- мали број и неадекватна опремљеност објеката и простора намењених младима (простор за рад и 
реализацију садржаја); 

- неадекватно информисање о дешавањима за младе - постојећи начини информисања младих у раскораку са 
потребама младих; 

- недовољна заинтересованост младих за садржаје из културе; 

- недовољна партиципација младих у осмишљавању културно-образовних, спортских и других забавно-рекре-
ативних програма;  

- недостатак различитих видова неформалног образовања. 

7. БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 
 Проблеми везани за породичне односе: пад система вредности у друштву, незадовољство породичним од-

носима, занемаривање породичних проблема, лоши упородични узори, улазак младих у конфликт са зако-
ном као начин скретања пажње породице.  

 Проблеми везани за школство и остале институције: непостојање адекватних васпитних и превентивних 
мера (ПАС, психолошки проблеми), непостојање адекватних механизама за ублажавање социјалних и 
друштвених разлика, лоше економске ситуације и незапослености, неадекватна законска регулатива и ње-
на примена у области младих и конфликата са законом, недовољно познавање закона од стране младих, 
неадекватно финансирање превентивних програма и недовољно обучени људски ресурси (без обуке, умре-
жавања и заједничког деловања), недовољно санкционисање различитих група које негативно делују на 
младе (секте, екстремне групације и покрети).  

 Проблеми везани за негативни утицај вршњачких група: идентификација са носиоцима негативних модела 
понашања (доказивања, имиџа, забаве, провода, хира), недовољно истицање позитивних узора.  

 Проблеми везани за медије: промоција негативних узора. 
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8. ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРEДИНЕ. Активно учешће младих у стварању здраве и незагађене жи-
вотне средине примаран је циљ. Улагање у еколошке едукације младих  и стварање високо стручних еколошких 
кадрова довело би до стварања одлучног јавног мњења које поштује, разуме и штити своју животну средини и 
природна богатства.  

Овакав став потврђује и чињеница да се буђење еколошке свести прво јавило код младих који су још осамдесетих 
година прошлог века, кроз различите видове удруживања и деловања, почели утицати на цело-купну популацију 
и њен однос према животној средини. 

1. Низак ниво знања везан за екологију и очување животне средине: низак ниво еколошке свести, недостатак 
неформалног еколошког образовања,  
2. Недовољна оснаженост цивилног сектора у области екологије и одрживог развоја: недовољан број младих 
активиста, недостатак стратешког приступа и заједничке визије, недостатак конкретних решења и акција, 
недовољна подршка програмима, недовољна организованост, недовољна сарадња,  

3. Недовољна подршка институција и осталих субјекта ангажовању младих у области екологије: недовољно 
укључивање младих у процесе доношења одлука о еколошким питањима, Недовољно поштовање закона, 
недовољна финансијска подршка програмима, недовољан број младих квалификованих стручњака у области 
екологије који се запошљавају у институцијама. 
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4.8. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА 

 

ВРСТА РЕСУРСА  ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ  НЕДОСТАЈУЋИ РЕСУРСИ  
ПРУЖАЛАЦ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ  
РЕСУРСА  

МАТЕРИЈАЛНИ 
РЕСУРСИ  

Стратешка дпкумента  
1. Стратегија спцијалне защтите,  
2. Стратегија лпкалне безбеднпсти,  
3. Регипнална стратегија безбеднпсти 
3. Лпкални акципни план за рпдну 
равнпправнпст,  
4. Лпкални акципни план за пбразпваое Рпма,  
5. Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја,  
6. План развпја туризма  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ппщтинска управа  
2. Јавне инситуције  
3. Министарства Републике Србије  
4. Пмладинске прганизације  
5. Прганизације цивилнпг сектпра  
6. Удружеоа  
 

ФИНАНСИЈСКИ 
РЕСУРСИ   

1. Републишке институције  
2. Међунарпдни дпнатпри  
3. Наципнална служба за заппщљаваое  
4. Привредни сектпр  
 

 
• Већа издвајаоа за културне 
манифестације  
• Већа издавајаоа за младе, 
пмладинска удружеоа  
 

1. Ппщтинска управа  
2. Министарствп пмладине и сппрта РС  
3. Међунарпдни дпнатпри  
 
4. Друга респрна министарства  
(Министарствп прпсвете, науке и 
технплпщкпг развпја РС, Министарствп за 
рад и спцијалну пплитику РС и др.) 
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4.9. SWОТ АНАЛИЗА 

- Уппстпављени прганизаципни и фпрмалнп правни 
капацитети у пкивру Скупщтине и управе ( Члан  ппщинскпг 
већа задужен а пмладину, културу и сппрт, Савет за младе, 
Саветпвалищте за децу и пмладину, Канцеларија за младе)  

- Ппстпјеће респрне институције (щкпле, здравствене устанпве, 
устанпве спцијалне защтите, заппщљаваоа, сппрта, културе) са 
развијеним прпграмима   

- Ппстпјаое ђашких парламената у средоим щкплама  

- Сппртски савез има дугу традицију у прганизпваоу сппртских 
активнпсти за младе  

- Ппстпјећи инфраструктурни ресурси (градска плажа, спрптски 
терени,  библиптека, музеј итд). 

- Ппстпјаое Канцеларије за лпкални екпнпмски развпј  

- Ппдрщка лпкалне сампуправе 

- Мпгућнпсти за развпј туризма 

- Ппдрщка  Министарства пмладине и сппрта 

- Ппстпјаое активних прганизација цувилнпг друщтва  

- Заинтереспванпст младих за ушещће у разним активнпстима 

- Недпстатак прпстпра за реализацију пмладиниских прпграма 
(Дпм пмладине, Пмладински културни центар, Пмладински клуб)   
- Бучетска издвајаоа за пбласт сппрта, културе, спцијалне 
защтите, пбразвпаоа и заппщљаваоа су минимална, а пп 
структури трпщкпва су углавнпм усмерена на материјална даваоа 
(стипендије, услуге превпза), а маое на развпј услуга у заједнции. 
Средства се углавнпм кпристе за материјалне трпщкпве респрних 
институција, а псим бучетске линије за пмладинске пплитике и 
дптације удружеоима  нема прпактивнијег приступа бучета за 
развпј услуга или сл.)  
- Чланпви Савета за младе нису дпвпљнп уппзнати са свпјпм улпгпм 
у креираоу лпкалне пплитике за младе.  
- Изпстаје партнерски приступ у раду институција, а ппсебнп је 
непвпљнп развијена мрежа нпвих услуга за младе. Ппстпјеће не 
перлазе минимум предвиђен закпнпм.  
- Пдрживпст прпјеката прганизација грађанскпг друтщва у 
највећем % није пбезбеђена средствима ппщтинскпг бучета.  
- Ппстпјећи сппртски пбјекти, терени и прпстпри нису дпвпљни да 
изађу у сусрет брпјним и развнпврсним пптребама младих.  
- Нису резвијени механизми за међуппщтинскп/ регипналнп 
ппвезиваое младих. 
- Неинфпрмисанпст 
- Неппвереое у институције (генерацијски јаз) 
- Стагнација привреде 
- Неппвпљна демпграфска структура станпвнищтва 
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- Наципнална стратегије за младе, Закпн  за младе и ппдрщка 
наципналних и међунарпдних фпндпва за оихпву 
имплемтанацију на лпкалнпм нивпу 

- Стимулисаое партнерства јавнпг и приватнпг сектпра 

- Заинтереспванпст младих за вплпнтерски рад 

- Дпмаће и стране фпндације (ЕУ) 

- НВП сектпр и грађанске иницијативе 

- Неискприщћен прпстпр 

- Мпгућнпсти развпја ппљппривреде и прганске ппљппривреде 
(ЕУ кап и Републике Србије кпја стимулище развпј 
ппљппривреде и прехрамбене индустрије) 

 

- Прпцес децентрализације  нема пшеквиану и пптребну динамику  
у свим пбластима пд знашаја за унапређеое живпта у лпкалним 
заједницама, а ппсебнп у пбласти кпја се пднпси на лпкалну 
пплитику према младима 

- Виспк прпценат миграција младпг, раднп сппспбнпг станпвищтва 
и унајвећем брпју виспкппбразпванпг станпвнищтва у веће центре  
(Бепград, Нищ). 

- Депппулација села  - миграције „ селп –град“ кпје за ппследицу 
имају велики  прилив неквалификпване радне снаге у градпве, 
шиме се прпблем назаппсленпсти услпжоава. 

- Изпстају стимулативне мере за усппстављаое и развпј 
ппљппривредне прпизвпдое и туризма 

- Недпвпљна заинтереспванпст младих за активније ушещће у 
развпју заједцнице ( неппстпјаое НВПа младих) 

- Смена лпкалне власти 

- Друщтвенп-пплитишка нестабилнпст 

- Либерализација визнпг резима 
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4.10. ЦИЉНЕ ГРУПЕ  

 
 
Младост као животно раздобље различито је одређено и дефинисано од стране различитих светских, европских и 
националних институција и организација. Кад се говори о младима у Европи, углавном се мисли на узраст између 
15 и 24 година. Република Србија по питању неких повластица сматра младе до 26 година, али се раздобље 
младости у многим случајевима продужава све до тридесете године, због дужег трајања образовања и отежаног 
запошљавања, што одлаже одрастање и друштвену независност. Националном стратегијом за младе је дефини-
сано да су млади у узрасту од 15 до 30 година те се и ЛАП општине Власотинце односи на ову популацију.  

Млади људи којима се бави ЛАП општине Власотинце су сви млади у наведеном узрасту, а живе на територији 
општине Власотинце, различитог су социјалног и друштвеног статуса, као и националног, верског, сексуалног, 
политичког и другог опредељења. Млади људи у Власотинцу су појединци, а могу бити удружени у неформалне 
групе, у удружењима грађана, омладинским организацијама, клубовима као и сви активни и пасивни појединци. 

А, термин ''МЛАДИ'' који данас свакодневно користимо као синоним терминима тинејџер, омладинац, адолесцент 
и сл. најмање је одређен термин, што му у значењу  и даје одређену предност, јер дозвољава и померање узрастних 
ограничења као и допуну значења што са осталим терминима није случај.   
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Одељак 5    

ПРИОРИТЕТИ У ОМЛАДИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 

5.1. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ 

Локални акциони план општине Власотинце произилази из неколико важних европских и светских докумената који 

одређују стратешке правце развоја младих, и то су: „Бели документ” (Европски парламет),  „Европска повеља о учешћу 

младих у општинском и регионалном животу”  (Конгрес локалних и регионалних власти Европе),  „Национална поли-

тика за  младе”,  као радни документ и додатак документу „Образовање младих људи: Изјава за 21. век”, „Једанаест 

индикатора за развој националне стратегије и политике за омладину”, које је изнео Петер Лауретзен - заменик 

директора Управе за омладину и спорт Савета Европе, а усвојен од стране Европског омладинског форума.  

 

1. РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА, КАКО БИ СЕ 
УНАПРЕДИЛА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

2.  КРЕИРАЊЕ САВРЕМЕНИХ И ИНОВАТИВНИХ ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕ  

3. РАЗВОЈ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА НА ЛОКАЛНОМ, 
РЕГИОНАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ 
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5.2. ОПШТИНСКИ ПРИОРИТЕТИ 

У оквиру наведених стратешких праваца, а у складу са општинским материјалним, људским и финансијским ре-
сурсима, општински приоритети са стратешким циљевима, када је у питању омладинска политика на локалном 
нивоу, су: 

 Приоритет 1: Унапређење неформалног образовања младих, јачања сарадње са грађанским друштвом; 

Циљ: Побољшање знања младих у општини Власотинце кроз неформално образовање и сарадњом са организацијама 
цивилног друштва 

Специфични циљеви:  
 Стварање услова  за  креирање и реализовање културних и забавнорекреативних  садржаја изградњом и адаптацијом простора за младе 
 Укључивање младих  кроз развијање нових облика забавно-рекреативних активности, атрактивних за младе 
 Повећање знања и вештина младих развијањем свих облика неформалног образовања 

 Приоритет 2: Неговање здравих стилова живота и  унапређење квалитета живота младих из социјално 
угрожених категорија и развијање социјалне инклузије 

Циљ: Очување здравља младих општине Власотинце неговањем зравих стилова живота и стварањем бољих услова за младе 
из социјално угрожених категорија развијањем социјалне инклузије. 

Специфични циљеви:  
 Заштита здравља младих развијањем свести о здравим стиловима живота о последицама наркоманије, алкохолизма, нездраве исхране...); 
 Формирање механизама  за унапређење рада на превенцији здравља и психофизичког развоја младих (нарочито у области наркоманије и 

алкохолизма) 
 Смањење ризичног понашања младих формирањем локалних партнерстава за помоћ младима из социјално угрожених категорија, промоцијом 

социјане инклузије 

 Приоритет 3: Смањење броја незапослених младих кроз унапређивање свих облика запошљавања, 
самозапошљавања и предузетништва младих;  

Циљ: Унапредити пословни амбијент за младе кроз активности увођења свих облика самозапошљавања и предузетништва 
младих у сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

Специфични циљеви:  
 Унапредити конкурентност младих на тржишту рада путем унапређења формалног и подстицањем различитих облика неформалног 
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образовања младих 
 Повећати број младих запослених развојем омладинског предузетништва, промоцијом и подршком пољопривредног домаћинства, развојем 

стручних вештина у туризму 
 Унапређење знања младих кроз подстицања програма волонтирања и/или стажирања 

 Приоритет 4: Унапређење квалитета информисања и повећање мобилности младих кроз стварање услова за 
лакши приступ информацијама битних за њихово активније укључивање у живот локалне заједнице и кроз 
разне начине подршке за преузимање лидерских улога и одговорности младих;   

Циљ: Стварање услова за бољу информисаност младих  и механизама за њихово активније укључивање и утицај на развој 
локалне заједнице. 

Специфични циљеви:  
 Повећање информисаности младих  формирањем инфо центра у оквиру КзМ 
 Унапређење услова за размену информација и  додатно информисање младих кроз дефинисање и реализацију програма  и оснивањем 

омладинских медија 

 Приоритет 5: Унапређење положаја младих кроз јачање капацитета КЗМ и оснаживање волонтерског 
активизма младих;  

Циљ: Повећање броја младих активиста/волонтера јачањем капацитета КзМ и оснаживењем волонтерског сервиса. 

Специфични циљеви:  
 Повећати ниво информисања младих о могућностима омладинског активизма укључивањем у програме омладинске размене у земљи, региону и ЕУ 
 Развити  активизам и волонтеризам младих, кроз континуиране едукативне садржаје и јачања капацитета КзМ 
 Јачати локалне ресурсе за младе ради активизације младих – подршка формирању нових омладинских НВО, помоћ постојећим 

 Приоритет 6: Унапређење квалитета слободног времена кроз увођење иновативних културних  и спортских 
активности;  

Циљ: Увођење иновативних културних, спортских и забавних активности ради унапређења квалитета слободног времена 
младих. 

Специфични циљеви:  
 Повећање учешћа  младих у креирању и реализацији културних и забавно-рекреативних садржаја 
 Унапређење  услова за развијање нових облика забавно-рекреативних, спортских активности, атрактивних за младе  
 Унапређење квалитета слободног времена  применом знања и вештина стеченог неформалним образовањем 
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 Приоритет 7: Унапређење превентивног деловања кључних фактора (породица, школа и остале 
институције, вршњачке групе и медији) у циљу смањења броја младих који долазе у конфликте са законом;  

Циљ: Оснаживање школа, породице и других кључних фактора за превентивно деловање ради смањења броја младих који 
долазе у конфликте са законом. 

Специфични циљеви:  
 Смањење проблема везаних за младе едукацијом младих о законској регулативи и њеној примени у области младих и конфликата са законом 
 Унапређење васпитних и превентивних мера (ПАС, психолошки проблеми) увођењем адекватних механизама за ублажавање социјалних и дру-

штвених разлика 
 Јачање утицаја вршњачких група истицањем позитивних узора и смањењем проблема везаног за медије: промоција негативних узора. 

 Приоритет 8: Унапређење еколошке свести младих за здраву животну средину и о значају одрживости 
развоја заједнице кроз одржавање едукативних скупова, радионица, трибина..., а у циљу боље уређености, 
пружање подршке цивилном сектору у области екологије и програмима одрживог развоја који укључују 
младе; 

Циљ: Пружање подршке цивилном сектору у области екологије и програмима  одрживог развоја који укључује младе 
унапређењем еколошке свести младих за здраву животну средину и о значају одрживог развоја кроз одржавање 
едукативних скупова, радионица, трибина и сл.  

Специфични циљеви:  
 Подићи ниво знања и свести о екологији и очувању животне средине преко неформалног еколошког образовања 
 Оснажитити цивилни сектор у области екологије и одрживог развоја укључењем већег броја младих уз стратешки приступ и заједничку визију 

спровођењем заједничких програма 
 Повећати ангажовање младих у процесе доношења одлука о еколошким питањима и непосредном спровођењу. 

 
У оквиру приортета дефинисано је 23 специфичних циљева развоја (Графикон 6). 
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Визија 
Општина Власптинце је заједница кпја пружа шансу младима да се кпнтинуиранп усавршавају, раде, стварају, путују и  

размеоују искустваса свпјим вршоацима из целпг света у свим пбластима пд значаја за пствариваое грађанских, пплитичких,  
екпнпмских, екплпшких, спцијалних и културних људских права. 

1. Ппбпљщаое знаоа 
младих у ппщтини 

Власптнце крпз 
нефпрмалнп 

пбразпваое и 
сарадопм са 

прганизацијама 
цивилнпг друщтва 

Ствараое услпва  за  
креираое и реализпваое 

културних и забавнп-
рекреативних  садр-жаја 

изградопм и адаптацијпм 
прпстпра за младе 

Укљушиваое младих  крпз 
развијаое нпвих пблика 
забавнп-рекреативних 

активнпсти, атрактивних за 
младе 

Ппвећаое знаоа и вещтина 
младих развијаое м свих 

пблика нефпрмалнпг 
пбразпваоа 

2. Пшуваое здравља 
младих ппщтине 

Власптинце 
негпваоем зравих 
стилпва живпта и 
ствараоем бпљих 
услпва за младе из 

спцијалнп угрпжених 
категприја разви-
јаоем спцијалне 

инклузије. 

Защтита здравља младих раз-
вијаоем свести п здравим 

стилпвима живпта п ппследи-
цама наркпманије, алкпхплиз-

ма, нездраве исхране...); 

Фпрмираое механизама  за 
унапређеое рада на пре-

венцији здравља и психпфизи-
шкпг развпја младих (нарпшитп 

у пбласти наркпманије и 
алкпхплизма) 

Смаоеое ризишнпг ппнащаоа 
младих фпрмираоем 

лпкалних партнерстава за 
ппмпћ млади-ма из спцијалнп 

угрпжених ка-тегприја, 
прпмпцијпм спцијане 

инклузије 

3. Унапредити 
ппслпвни амбијент за 

младе крпз 
активнпсти увпђеоа 

свих пблика 
сампзаппщљаваоа и 

предузетнищтва 
младих у сарадои са 

Наципналнпм 
службпм за 

заппщљаваое. 

Унапредити кпнкурентнпст 
младих на тржищту рада 

путем унапређеоа фпрмалнпг 
и ппд-стицаоем разлишитих 

пблика нефпрмалнпг 
пбразпваоа младих 

Ппвећати брпј младих 
заппсле-них развпјем 

пмладинскпг предузетнищтва, 
прпмпцијпм и ппдрщкпм 

ппљппривреднпг 
дпмаћинства, развпјем 

струшних вещтина у туризму 

Унапређеое знаоа младих 
крпз ппдстицаоа прпграма 

вплпнтираоа и/или 
стажираоа 

4. Ствараое услпва за 
бпљу инфпрмисанпст 

младих  и 
механизама за 

оихпвп активније 
укљушиваое и утицај 

на развпј лпкалне 
заједнице. 

Ппвећаое инфпрмисанпсти 
младих  фпрмираоем инфп 

центра у пквиру КзМ 

Унапређеое услпва за 
размену инфпрмација и  
дпдатнп инфпрмисаое 

младих крпз дефинисаое и 
реализацију прпграма  и 
псниваоем пмладинских 

медија 

5. Ппвећаое брпја 
младих активиста/ 
вплпнтера јашаоем 
капацитета КзМ и 

пснаживеоем 
вплпнтерскпг 

сервиса. 

Ппвећати нивп инфпрмисаоа 
младих п мпгућнпстима 
пмладинскпг активизма 

укљушиваоем у прпграме 
пмладинске размене у земљи, 

регипну и ЕУ 

Развити  активизам и вплпнт-
еризам младих, крпз кпнти-

нуиране едукативне садржаје 
и јашаоа капацитета КзМ 

Јашати лпкалне ресурсе за 
младе ради активизације мла-
дих – ппдрщка фпрмираоу нп-
вих пмладинских НВП, ппмпћ 

ппстпјећим 

6. Увпђеое 
инпвативних 

културних, сппртских 
и забавних 

активнпсти ради 
унапређеоа 

квалитета слпбпднпг 
времена младих. 

Ппвећаое ушещћа  младих у 
креираоу и реализацији 

културних и забавнп-
рекреативних садржаја 

Унапређеое  услпва за 
развијаое нпвих пблика 
забавнп-рекреативних , 
сппртских активнпсти, 

атрактивних за младе   

Унапређеое квалитета 
слпбпднпг времена  

применпм знаоа и вещтина 
стешенпг нефпрмалним 

пбразпваоем 

7. Пснаживаое 
щкпла, ппрпдице и 

других кљушних 
фактпра за 

превентивнп 
делпваое ради 
смаоеоа брпја 

младих кпји дплазе у 
кпнфликте са 

закпнпм. 

Смаоеое прпблема везаних 
за младе едукацијпм младих п 
закпнскпј регулативи и оенпј 
примени у пбласти младих и 

кпнфликата са закпнпм 

Унапређеое васпитних и пре-
вентивних мера (ПАС, 

психплп-щки прпблеми) 
увпђеоем аде-кватних 

механизама за убла-жаваое 
спцијалних и дру-щтвених 

разлика 

Јашаое утицаја врщоашких 
група истицаоем ппзитивних 
узпра и смаоеоем прпблема 
везанпг за медије: прпмпција 

негативних узпра. 

8. Пружаое ппдрщке 
цивилнпм сектпру у 
пбласти екплпгије и 

прпграмима  пдрживпг 
развпја кпји укљушује 
младе унапређеоем 

екплпщке свести 
младих за здраву 

живптну средину и п 
знашају пдрживпг 

развпја крпз 
пдржаваое едука-

тивних скуппва, ради-
пница, трибина и сл. 

Ппдићи нивп знаоа и свести п 
екплпгији и пшуваоу живптне 
средине прекп нефпрмалнпг 

екплпщкпг пбразпваоа 

Пснажитити цивилни сектпр у 
пбласти екплпгије и пдрживпг 

развпја укљушеоем већег 
брпја младих уз стратещки 
приступ и заједнишку визију 
спрпвпђе-оем заједнишких 

прпграма 

Ппвећати ангажпваое младих 
у прпцесе дпнпщеоа пдлука п 

екплпщким питаоима и 
неппсреднпм спрпвпђеоу. 

Графикпн 6) Визија, стратещки и специфишни циљеви 
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Одељак 6 

ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

 

6.1. Повезаност са Националном стратегијом за младе 

Локални акциони план за младе општине Власотинце у потпуности је усклађен са Националном стратегијом за 
младе коју је, на иницијативу Министарства омладине и спорта, усвојила Влада Србије. 

Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом Србије за приступање Европској Унији, 
Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији, Националном 
стратегијом запошљавања, Националном стратегијом привредног развоја Србије, Миленијумским циљевима раз-
воја, Стратегијом развоја здравља младих, Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом подстицања рађа-
ња, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Стратегијом развоја стручног 
образовања у Републици Србији, и др., као и са одговарајућим међународним документима. Планирајући како да 
ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих, општина Власотинце полази од општих страте-
шких циљева дефинисаних Националном стратегијом, а то су:  
 Подстицање младих да активно учествују у друштву;  

 Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у доношењу одлука кроз одржив 
институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима;  

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

 Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих који живе у 
тешким условима;  

 Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима;  

 Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;  
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 Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и неформалбног образовања 
који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом 
образовања у Републици Србији;  

 Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;  

 Унапређивање безбедности младих;  

 Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих поремећаја здравља и развијање 
здравствене заштите прилагођене младима;  

 Оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја 
и заштите животне средине.  

У току свог рада, Радна група за израду ЛАП-а дефинисала је стратешке правце у даљем развоју локалне омла-
динске политике, као и локалне приоритете у форми циљева, који су усклађени са наведеним принципима, вред-
ностима и препорукама датим у Националној стратегији за младе, а од стране Министарства омладине и спорта. 

6.2. Повезаност са другим локалним стратегијама  

Локални акциони план за младе у потпуности је усаглашен са приоритетима развоја општине Власотинце угра-
ђеним у Стратегију локалног одрживог развоја 2013-2017 године. 

Локални акциони план за младе се наслања на локалне планове који су усвојени од стране Скупштине општине 
Власотинце: 

- Стратегија локалног одрживог развоја општине Власотинце  

- Локални акциони план  за родну равноправност општине Власотинце 

- Локални акциони план  запошљавања 2014. 

- Стратегија локалне безбедности општине Власотинце 

- Регионална стратегија безбедности Јабланичког и Пчињског округа 

- План развоја туризма општине Власотинце 

- Локални акциони план за образовање Рома 
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Одељак 7    

МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Национална стратегија за младе осигурала је оквир за израду Акционих планова за младе. Акциони план политике 

за младе општине Власотинце је докуменат којим су обухваћене области живота и рада младих са посебним 

акцентом на специфичности саме средине. Процес је укључио велики број професионалаца, као и младих. До-

куменат садржи препознате проблеме, предложена решења, мере, време реализације као и одговорно тело за 

спровођење и мониторинг.  

Да би овај део имплементације био могућ, потребно је да Скупштина усвоји документа као део своје стратегије 

бриге о младима и да осигура механизме за његову успешну реализацију. Један од механизама је и јачање капа-

цитета Канцеларије за младе, а други одлука о алокацији буџета намењеног за имплементацију ЛАП-а.  

Главни актер у спровођењу (а претходно у изради) Локалног акционог плана за младе јесте Канцеларија за младе, 

док главне активности и њихово спровођење надгледа Савет за младе. Локални/а координатор/ка чини спону 

између Канцеларије и надлежних из локалне самоуправе, Савета за младе, јавности и свих осталих учесника у по-

слу који првенствено треба да буде партнерски и резултат сталног консултативног процеса међу свим заинтере-

сованим друштвеним чиниоцима. Остали кључни актери подразумевају, пре свега, институције и организације ко-

је спроводе програме за младе под окриљем општинске управе, а уз подршку и релевантних владиних и невла-

диних  институција  и организација са републичког нивоа.  

Резултати рада Канцеларије за младе, кроз извештаје за чију је израду задужен локални координатор/ка, биће 

презентовани председнику општине и члановима Савета за младе, који ће својим одлукама обезбеђивати преду-

слове да се планиране активности реализују у усвојеним роковима.  
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Одељак 8    

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Тим за мониторинг – прати реализацију пројеката који су конкурсно изабрани и финансирају се из општинских 
средстава. Тим за мониторинг чине три представника следеће структуре: 

- локална самоуправа, стручни сарадник/ца из службе за финансије (финансијски мониторинг) 

- представник/ца локалне самоуправе (Канцеларија за младе) 

- представник/ца Савета за младе. 

Процедуру мониторинга, начин и структуру извештавања формулисаће Савет за младе у сарадњи са Канцела-
ријом за младе. Тим за мониторинг своје извештаје, на месечном нивоу, доставља председнику општине, Оде-
љењу за буџет, Локалном/ој координатору/ки и Савету за младе.  

Тим за евалуацију - прати и оцењује активности и резултате пројеката у реализацији и извештава тромесечно 
Савет за младе.  

Тим за евалуацију чини 5 представника/ца следеће структуре: 

1. представник/ца локалне самоуправе 

2. представник/ца Комисије за одабир пројеката 

3. представник/ца тима за мониторинг 

4. стручно лице из институције, која се бави пројектном тематиком на локалном нивоу 

5. стручно лице из једне од суседних општина, компетентно за пројектну тематику.  

Извештај тима за евалуацију доставља се председнку општине и Савету за младе, преко Канцеларије за младе и 
представља основни материјал на основу којег ће се формулисати захтеви за следећи конкурс; то је и основни 
документ на основу кога ће се радити ревизија Акционог плана, јер он треба да садржи процену делотворности 
свих мера које су финансиране, као и њихов утицај на локалну средину. 
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Одељак 9   

ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ ДЕФИНИСАНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИOНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ 

Јавна расправа – Путем јавне расправе биће укључен најшири могући број грађана који жели да учествује у изра-
ди Локалног акционог плана за младе општине Власотинце. Јавна расправа уједно представља и завршну фазу из-
раде плана, јер након ње следе последње исправке, а затим Локални акциони план за младе иде на гласање на 
Веће општине Власотинце, а потом, ако прође Веће, и на гласање у Скупштину општине Власотинце. 

Наведени процес подразумева и јавно представљање приоритета општине Власотинце по питању младих и то ће 
се вршити путем локалних медија и општинског сајта, као и сајта канцеларије за младе: 

- Власотиначка телевизија, РТВ Власотинце 

- Радио Гага Власотинце 

- Општински билтен Власина  

- Сајт општине Власотинце www.vlasotince.rs 

- Сајт Канцеларије за младе www.kzmvlasotince.com  

Поред промотивних активности, јавна расправа треба да представља и механизам којим грађани могу да доставе 
своје коментаре, допуне или измене. 

Интегрални текст Локалног акционог плана за младе је изложен на званичној општинској  интернет презентаци-
ји, на званичној интернет презентацији Канцеларије за младе, а грађани могу да у одређеном временском периоду 
(2 недеље) доставе своје коментаре Канцеларији за младе на е-маил адресу: kzm.vlasotince@vlasotince.org.rs  

После јавне расправе, Канцеларија за младе, у сарадњи са Радном групом за ЛАП, разматра пристигле коментаре, 
допуне или измене и одлучује да ли ће бити измена у Акционом плану или је потребно додатно објаснити поје-
дина питања.  Радна група припрема интегрални текст са унетим исправкама на основу јавне расправе. 

Локални акциони план за младе се доставља Општинском већу, које ће документ проследити Скупштини општине 
на усвајање.

http://www.vlasotince.rs/
http://www.kzmvlasotince.com/
mailto:kzm.vlasotince@vlasotince.org.rs
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Анекс 1    Планиране активности у периоду 2015. -2020. године  

ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење неформалног образовања младих, јачања сарадње са грађанским друштвом 

Активности Рокови Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Адаптација  и ппремаое пбјеката и 
прпстпра за рад и реализација 
садржаја за младе 

2015-2020 

Ппбпљщани  технишки услпви за 
прганизацију манифестација 
Ппвећан кприсни прпстпр 
намеоенпг младима ппщтине 

Брпј адаптираних пбјеката 
Брпј ппремљених пбјеката 
Брпј и врста ппреме за рад и 
реализацију садржаја за младе 

Представници лпкалне 
сампуправе, Канцелаија за 
младе  

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 
 

2. Увпђеое нпвих атрактивних актив-
нпсти за младе 2015-2020 

Унапређен прпграм/садржај са 
атрактивним активнпстима за 
младе 

Брпј нпвих прпграма/садржаја 
Представници лпкалне 
сампуправе, Канцелаија за 
младе, НВП, Устанпве културе 

3. Ппдржати јашаое прпграма врщоа-
шке едукације у средоим щкплама кап 
пблика нефпрмалнпг ушеоа крпз инте-
рактивне радипнице, семинаре, 
тренинге. 

2015-2020 

Ппбпљщане врщоашке едукације 
у средоим щкплама 
Пдржане интерактивне 
радипнице, семинари, тренинзи 

Брпј младих едукпваних крпз 
врщоашку едукацију 
Брпј пдржаних интерактивних 
радипница, семнара, тренинга 

Представници лпкалне 
сампуправе, Канцелаија за 
младе, НВП, Устанпве културе 

4. Прпмпвисати нефпрмалнп 
пбразпваое и принцип дпживптнпг 
ушеоа какп би се знаое и пбразпваое 
прпмпвисали кап вреднпст.  

2015-2020 
Ппвећан брпј заинтереспваних 
младих за нефпрмалнп 
пбразпваое и Дпживтнп ушеое 

Брпј заинтереспваних за разне 
пблике нефпрм. пбразпваоа 
Брпј реализпваних 
прпмптивних кампаоа 

Представници лпкалне 
сампуправе, Канцелаија за 
младе, НВП, Шкпле, средое 

5. Ствараое  механизама за партици-
пацију  младих у прпцесима пдлушива-
оа у фпрмалнпм  и нефпрмалнпм  
систему пбразпваоа (ђашки парламент 
и пмладинске прганизације) 

2015-2020 

Ствпрени механизми за 
партиципацију младих у 
прпцесима пдлушиваоа у 
фпрмалнпм и нефпрмалнпм 
систему пбразпваоа 

Дефинисани механизми 
Представници лпкалне 
сампуправе, Канцелаија за 
младе, НВП, Шкпле, средое 

6. Развијати разлишите механизме за 
ппдстицаое ангажпваоа и 
стваралащтва младих у уметнпсти 
(саветпваоа, излпжбе и сл.) 

2015-2020 

Ствпрени услпви  за веће 
ангажпваое младих у 
стваралащтву у уметнпсти 
Пдржана саветпваоа, излпжбе... 

Брпј младих агажпваних у 
стваралащтву 
Брпј саветпваоа, излпжби 

Представници лпкалне 
сампуправе, Канцелаија за 
младе, Устанпве културе 

7. Унапређеое рада пмладинских група 
на сепским ппдрушјима 

2015-2020 

Ствпрени услпви за ангажпваое 
сепске пмладне 
Активнп укљушиваое младих из 
сепских средина у пмладински 
рад 

Дефинисани услпви и брпј 
прпграма са ангажпваое 
сепске пмладне 
Брпј заједнишки реализпваних 
прпјеката 

Представници лпкалне 
сампуправе, НВП,Канцелаија за 
младе, Устанпве културе 
младе, Устанпве културе 
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ПРИОРИТЕТ 2: 
Неговање здравих стилова живота и  унапређење квалитета живота младих из социјално 
угрожених категорија и развијање социјалне инклузије 

Активности Рокови Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Развпј кпнтинуиранпг прпграма еду-
кације младих, уз кприщћеое медија и 
развпј кпмуникација за ппдрщку пре-
венцији ризишнпг ппнащаоа и малпле-
тнишке деликвенције и прпмпвисаое 
здравих стилпва живпта  

2015-2020 

Развијен прпграм едукације 
младих за ппдрщку превенцији 
ризишнпг ппнащаоа и 
малплетнишке деликвенције 
прпмпвисаоем здравих стилпва 
живпта 

Дефинисани прпграми 
едукације 
Брпј прпмптивних дпгађаја 
Брпј емисија, медијких 
представљаоа/прпмпција 

Представници лпкалне 
сампуправе, НВП, КзМ, 
Шкпле, Дпм здравља, 
Пплицијска исппстава 
Власптинце 

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 
 

Рпдитељи, 
наставници 

2. Кппрдинираое радпм пмладинских 
вплпнтера кпји ушествују у превентив-
ним прпграмима у заједници; рад на 
анимираоу и пбуци нпвих вплпнтера 

2015-2020 
Врщоашки едукатпри укљушени у 
превентивне кампаое 

Брпј пбушених младих 
едукатпра за защтиту 
репрпдуктивнпг здравља, 
превенц. бплести зависнпсти... 

Представници лпкалне 
сампуправе, НВП, Канцелаија 
за младе, Шкпле, Дпм 
здравља 

3. Прганизпвати и ппдржати систем 
врщоашкпг пбразпваоа за младе на 
пснпву усвпјених наципналних 
стандарда и прганизпвати прпграме 
едукације п здрављу младих за 
рпдитеље, наставнике и пстале кпји су у 
кпнтакту са младима 

2015-2020 

Унапређен систем врщоашкпг 
пбразпваоа усвајаоем 
наципналних стандарда 
Едукпвани рпдитељи, 
наставници и други кпји су у 
кпнтакту са младима  п здрављу 
младих 

Усвпјени наципнални 
стандарди 
Брпј едукпваних рпдитеља, 
наставника... 
Брпј прпграма/едукација за 
рпдитеље, наставнике... 

Представници лпкалне 
сампуправе, НВП, Канцелаија 
за младе, Шкпле, Дпм 
здравља 

4. Фпрмираое  Савета/пдбпра за 
прпблеме у пбласти наркпманије и 
алкпхплизма, уз сарадоу са младима. 

2015-2020 
Фпрмиран Савет/пдбпр за 
прпблеме у пбласти 
наркпманије, алкпхплизма 

Брпј шланпва Савета 
Брпј Устанпва кпје ушествују у 
рад Савета 

Представници лпкалне 
сампуправе, НВП, Канцелаија 
за младе, Шкпле, Дпм 
здравља, Пплицијска 
исппстава, Центар за 
спцијални рад 

5. Анимираое младих да ушествују у  
акцијама здравствене и спц. защтите 
(дпбрпвпљнп даваое крви, Светски дан 
бпрбе прптив сиде, Светски дан бпрбе 
прптив пущеоа) 

2015-2020 
Ппвећанп ушещће младих у 
акцијама здравствене и 
спцијалне защтите 

Брпј младих ушесника у 
акцијама здравствене и спц. 
защтите 
Брпј акција здравствене и 
спцијалне защтите 

Представници лпкалне 
сампуправе, НВП, КзМ, 
Центар за спцијални рад, 
Дпм здравља 

6. Развијати  тплеранцију  на разлиши-
тпсти и преппзнаваое капацитета мла-
дих из псетљивих друщтвених група. 
 

2015-2020 

Ппвећан степен/нивп 
тплеранције на разлишитпсти 
Преппзнати и скприщћени капа-
цитети младих из псет. др. група 

Брпј заједнишких акција 
Брпј састанака/активнпсти у 
срединама псетљивих др. група 

Представници лпкалне 
сампуправе, НВП, КзМ, 
Центар за спцијални рад 
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ПРИОРИТЕТ 3: 
Смањење броја незапослених младих кроз унапређивање свих облика запошљавања, 
самозапошљавања и предузетништва младих 

Активности Рокови Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Прганизпвати предаваоа и пбуке п 
прпписима, прпцедурама и развијаоу 
ппслпвне идеје и изради бизнис плана. 

2015-2020 
Псппспбљени млади за 
развијаое ппслпвне идеје и 
ппкретаое бизниса 

Брпј нпвпппкренутих ппслпва Лпк. сампуправа, КзМ,  КЛЕР 

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 
 

Незаппслени 
млади узраста 

пд 18 дп 30 
гпдина 

2. Јашаое капацитета лпкалне сампу-
праве, КЗМ за прпфесипналнп усме-
раваое лица кпја траже заппслеое и 
друга лица при планираоу праваца 
развпја каријере 

2015-2020 
Унапређени људски ресурси ЛС и 
КзМ за прпфесипналнп 
усмераваое младих  

Брпј едукпваних у ЛС и КзМ Лпк. сампуправа, КзМ,  КЛЕР 

3. Ппдстицати пбразпваое младих за 
предузетнищтвп у сепским срединама 2015-2020 

Прјентисанпст младих ка 
агрпбизнису и екпнпмски 
исплативпј прпизвпдои 

Брпј младих из сепских 
средина пбухваћених 
едукацијпм 

Лпк. сампуправа, КзМ, Месне 
заједнице, КЛЕР 

4. Ппмпћ младима кпји желе да се баве 
ппљппривредпм (прганизпваое семи-
нара за категпризацију и регистрацију 
ппљппривредних газдинстава и сл.) 

2015-2020 

Млади ппкрећу ппљппривредну 
прпизвпдоу 
Млади из сепских средина 
пхрабрени и уппзнати са 
савременим тпкпвима у 
ппљппривреднпј прпизвпдои 

Брпј пдржаних семинара 
Брпј регистрпваних газдинстава 
(младих) 
Брпј младих са села кпји су 
присуствпвали едукацијама 

Лпк. сампуправа, КзМ, Месне 
заједнице, Служба 
ппљппривреде, НСЗ 

5. Иницираое ангажпваоа младих не-
заппслених у пквиру прпграма јавних 
радпва 

2015-2020 
Прганизпвани јавни радпви уз 
ангажпаваое младих 

Брпј ангажпваних младих у ЈР 
Трајаое ЈР 

Лпк. сампуправа, КзМ, Месне 
заједнице, НСЗ 

6. Ппбпљщаое инфпрмисанпсти на ни-
впу заједнице п мпгућнпстима  заппсле-
оа  и кприщћеоа ппдстицајних и кре-
дитних средстава за заппщљаваое и 
сампзаппслеое 

2015-2020 

Инфпрмације из пбласти 
заппщљаваоа дистрибуиране су 
крпз прпграме/канале 
инфпрмисаоа (сајт, инфп пулт, 
пгл. табла и сл.) 

Брпј кприсника ппдстицајних 
кредитних средтстава 
Брпј нпвпзаппслених и 
сампзаппслених 

Лпк. сампуправа, КзМ, Месне 
заједнице, НСЗ 

7. Кпнтинуирана сарадоа са НСЗ на 
едукативним прпграмима тражеоа 
ппсла: прганизпваое курсева за 
активнп тражеое ппсла и стицаое 
нпвих вещтина (рашунари, језици), 
дпквалиф. и преквалификација 

2015-2020 
Млади псппспбљени и спремни 
да ппкрену сппствени бизнис и 
активнп тражеое ппсла 

Укупан брпј пбука и 
саветпваоа,кап и брпј младих 

Лпк. сампуправа, КзМ, Месне 
заједнице, НСЗ 
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ПРИОРИТЕТ 4: 
Унапређење квалитета информисања и повећање мобилности младих кроз стварање услова за 
лакши приступ информацијама битних за њихово активније укључивање у живот локалне 
заједнице и кроз разне начине подршке за преузимање лидерских улога и одговорности младих 

Активности Рокови Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Пснпвати пмладинске медије (радип, 
нпвине и сл.), пбезбедити емитпваое 
емисија  или щтампаое шланака битних 
за младе Власптинца 

2015-2020 
Ппвећана инфпрмисанпст 
младих путем пмладинских и 
других медија 

Брпј емитпваних емисија, 
щтампаних шланака 

Брпј пснпваних пмладинских 
медија 

Лпк. сампуправа, КзМ, 
Устанпве културе 

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 

2. Кппрдинираое мрежпм пмладин-
ских сарадника кпји прикупљају и 
пбликују инфпрмације знашајне за 
младе у заједници 2015-2020 

Усппстављена кпмуникација 
пмладинских сарадника у 
лпкалнпј заједници ради 
квалитетнпг инфпрмисаоа 
младих 

Брпј пмл. сарадника 

Квалитетне инфпрмације пд 
знашаја за младе 

Лпк. сампуправа, КзМ, 
Устанпве културе 

3. Пдржаваое мреже инфп пултпва са 
ажурираним инфпрмацијама пд знашаја 
за младе 

2015-2020 

Унапређенп инфпрмисаое мла-
дих на инфп пултпвима 

Усппстављена мрежа инфп пултп-
ва са актуелним инфпрмацијама 

Брпј инфп пултпва 

Брпј ажурираних инфпрмација 
пд знашаја за младе 

Брпј дистрибуираних 
инфпрмација 

Лпк. сампуправа, КзМ, 
Устанпве културе 

4. Пдржаваое и даље унапређиваое 
веб стране КЗМ 

2015-2020 

Ппвећаое видљивпсти КЗМ 

Квалитетна ппнуда инфпрмација 
п активнпстима младих и 
дещаваоима у ппщтини  

Релевантне инфпрмације за 
младе дпступне су на интернету 

Брпј ппсетилаца веб странице 
КзМ 

Ажурни ппдаци 

Дпступнпст ппртала и брпј 
ппсетилаца сајта за младе 

Лпк. сампуправа, КзМ, КЦ, 
Библиптека, СРЦ 
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ПРИОРИТЕТ 5: Унапређење положаја младих кроз јачање капацитета КЗМ и оснаживање  
волонтерског активизма младих 

Активности Рокови Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Јашаое капацитета Канцеларије за 
младе у прганизаципнпм, технишкпм  и 
прпграмскпм смислу и даље развијаое 
сарадое КЗМ-а са другим КЗМ, релева-
нтним лпкалним, регипналним и ЕУ НВП 

2015-2020 

Развијена сарадоа са 
ппщтинским прганима,суседним 
ппщтинама и КЗМ-е и лпкалним 
и регипналним ЕУ НВП 

Брпј заједнишки реализпваних 
прпјеката,пбезбеђена средства 
за рад КЗМ 

Лпк. сампуправа, КзМ, НВП 

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 

2. Вплпнтерскп ангажпваое младих у 
пдржаваоу лпкалних манифестација  2015-2020 Ппвећана свест п вплпнтираоу Брпј вплпнтера КзМ, Шкпле, НВП 

3. Пбележаваое Међунарпднпг дана 
младих 

2015-2020 

Ппвећана свест младих и шитаве 
заједнице п прпблемима и 
пптребама младих 
Прпмпвисани стандарди ЕУ 
пплитике за младе 

Брпј ушесника 
Време/прпстпр у медијима 

Лпкална сампуправа, КЗМ, 
НВП 

4. Прпмпција и кпнтинуирана ппдрщка 
развпју вплпнтеризма и вплпнтерских 
камппва, јашаое вплпнтерскпг сервиса 
при КзМ  

2015-2020 

Развијаое свести п 
вплпнтеризму кап нашину 
делпваоа у заједници и ппвећан 
брпј вплпнтера  

Ствпрена пснпва за системски 
развпј вплпнтеризма 

Активнпсти Сервиса 
Брпј младих вплпнтера 
 

Канцеларија за младе, Лпк. 
сампуправа, Министарствп 
пмладине у сппрта 

5. Реализација кампаоа кпјима се 
прпмпвище неппхпднпст ппвећанпг 
ушещћа младих у јавнпм и пплитишкпм 
живпту  

2015-2020 

Ппкренути прпграми/ акције за 
јашаое капацитета и мпгућнпсти 
младих за ушещће у јавнпм и 
пплитишкпм живпту 

Брпј пдржаних састанака и 
кампаоа лпк.власти и младих 

Канцеларија за младе, Лпк. 
сампуправа, НВП 

6. Фпрмираое пмладинскпг клуба при 
КЗМ и прпмпвисаое активизма младих 
 2015-2020 

Ствпрени услпви за активизам 
младих фпрмираоем 
пмладинскпг клуба 

Брпј прпмптивних скуппва за 
активизам 
Брпј младих, активних крп 
Пмладински клуб 
 

Канцеларија за младе, Лпк. 
сампуправа 
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ПРИОРИТЕТ 6: 
Унапређење квалитета слободног времена кроз увођење иновативних културних  
и спортских активности 

Активности Рокови Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Кпнтинуиранп инфпрмисати јавнпст 
п иницијативама младих (планираним 
и реализпваним) и ппдржати и ппдсти-
цати стваралащтвп  младих у разли-
шитим пбластима 

2015-2020 

Јавнпст редпвнп инфпрмисана п 
иницијативама младих 
Ппвећана партиципација младих  
Креативнији млади 

Брпј младих ушесника 
Брпј младих ппсетилаца 
Брпј медијских кампаоа и брпј 
прпмптивних активнпсти п 
иницијативама младих 

Нарпдна Библиптека, 
Културни центар, КЗМ, 
щкпле, Сппртскп-
рекреативни центар 

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 

2. Псниваое Интернет кафеа (мпжда у 
пквиру Библиптеке или КЦ ) 

2015-2020 

Инфпрматишки писмени млади 
Млади квалитетнп прпвпде 
слпбпднп време 
 

Пснпван Интернет кафе 
Ппсећенпст кафеа 

Канцеларија за младе, ЛС, 
Библиптека, КЦ 

3. Ренпвирати  и  ппремати ппстп-
јеће  сппртске пбјекте, укљушујући 
и пбјекте за рекреацију  

2015-2020 

Унапређени услпви за бављеое 
младих сппртским активнпстима 
и прганизпваое рекреативних 
активнпсти 

Брпј ренпвираних и изграђених 
сппртских пбјеката намеоених 
младима 

КзМ, ЛС, Министарства, 
Сппртскпрекреативни центар, 
клубпви 

4. Заједнишке активнпсти  институција 
културе, НВП и нефпрмалних група 
(трибине, радипнице, кпнцерти, 
излпжбе) ради анимираоа и 
укљушиваоа младих у прганизпваоу и 
ушещћу у културнп-уметнишким, 
забавним, сппртскпм  манифестацијама 

2015-2020 

Ппвећана партиципација младих 
у креираоу, ушещћу и ппсети 
културнп-уметнишких, сппртских, 
забавних прпграма 
Усппстављена бпља сарадоа и 
заједнишкп делпваое на 
лпкалнпм нивпу 

Брпј младих ушесника 
Брпј младих ппсетилаца 
 

КзМ, ЛС, НВП, Библиптека, 
КЦ Сппртскп-рекреативни 
центар, клубпви 

5. Уређеое прпстпра за културнп-
уметнишке и забавне прпграме у 
сепским насељима 

2015-2020 

Ствпрени предуслпви за 
прганизпваое културнп-
уметнишких и забавних прпграма 
за младе 

Брпј уређених прпстпра 
Брпј културнп-уметнишких и 
забавних прпграма 

Лпкална сампуправа, Месне 
заједнице, КзМ, Библиптека, 
Културни центар 

6. Уређеое сппртских терена у сепским 
насељима 

2015-2020 

Ствпрени предуслпви за бавље-
ое сппртпм младих на селу 
Уведени нпви сппртскп-
рекреативни садржаји за младе у 
сепским насељима 

Брпј уређених терена 
Брпј прганизпваних дещаваоа 
Брпј нпвих сппртскп-
рекреативних садржаја за 
младе у сепским насељима 
 

Лпкална сампуправа, Месне 
заједнице, КзМ, СРЦ, щкпле 
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ПРИОРИТЕТ 7: 
Унапређење превентивног деловања кључних фактора (породица, школа и остале институције, 
вршњачке групе и медији) у циљу смањења броја младих који долазе у конфликте са законом 

Активности 2015-2020 Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Едукативне активнпсти за младе п 
закпнскпј регулативи и иницираое и 
пбпгаћиваое едукативних прпграма п 
ппрпдици и ппрпдишним пднпсима  2015-2020 

Млади су уппзнати са закпнскпм 
регулативпм п ппрпдици и 
ппрпдишним пднпсима 
Ппвећан брпј едукативних 
прпграма  
Смаоен брпј насиља у ппрпдици 
и међу младима 

Брпј пдржаних едукација 
Брпј младиј присутних 
едукацијама 
Брпј насиља у ппрпдици, пре и 
ппсле 

КзМ, НВП, ЦСР, Лпкална 
сампурпава 

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 

2. Едукативне радипнице и прпјекти 
(Ненасилна кпмуникација, Превенција 
ризишних ситуација, Кпнструктивнп 
рещаваое кпнфликта, Рпдна равнп-
правнпст, Инклузија младих Рпма...)  

2015-2020 

Смаоен брпј насиља међу 
младима 
Ппдигнута свест младих п рпднпј 
равнпправнпсти 
Инклузија младих Рпма... 

Брпј радипница 
Брпј ушесника 

КзМ, НВП, психплпщкп 
педагпщка служба у 
щкплама, Пплицијска 
исппстава, Центар за 
спцијални рад 

3. Прпмпција ппзитивних мпдела 
ппнащаоа и превентивних активнпсти 

2015-2020 

Успещна прпмпција ппзитивних 
мпдела ппнащаоа и 
превентивних активнпсти 
Смаоен брпј негативних мпдела 
ппнащаоа 

Брпј спрпведених прпмпција 
Брпј приказаних ппзитивних 
мпдела ппнащаоа 
Брпј превентивних активнпсти 

КЗМ,ЛС, Дпм здравља,КЦ, 
Пплицијска исппстава, щкпле, 
медији 

4. Превентивнп делпваое прптив наси-
ља у ппрпдици и прптив врщоашкпг на-
сиља прпграмима инфпрмисаоа, пдр-
жаваоем едукативних радипница,  
трибина.  

2015-2020 

Усппстављен 
ваниниституципнални 
механизам за превенцију свих 
пблика насиља над младима и 
између младих  

-брпј пдржаних едукација  
-брпј младих кпји су прпщли 
крпз едукације  

КзМ, НВП, Пплицијска 
исппстава, ЦСР 

5. Прганизпваое едукација из 
разлишитих тематских пбласти:  
алкпхплизма-наркпманије, ПАС, 
безбеднпсти, сппрта, здравља и сл. 

2015-2020 

Ппвећан брпј младих кпји 
ушествују у разлишитим видпвима 
и тематским пбластима 
нефпрмалнпг пбразпваоа 
Смаоен брпј деликвената 

Брпј младих пбухваћених 
прпграмима, 

брпј реализпваних кампаоа 
нефпрмалнпг пбразпваоа 

Брпј ушиоених преступа, 
кривишних дела 

КЗМ, ЛС, МПС, Дпм здравља, 
КЦ, Пплицијска исппстава, 
щкпле, медији 
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ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење еколошке свести младих за здраву животну средину и о значају одрживости развоја 
заједнице кроз одржавање едукативних скупова, радионица, трибина..., а у циљу боље 
уређености, пружање подршке цивилном сектору у области екологије и програмима одрживог 
развоја који укључују младе 

Активности Рокови Очекивани резултат Индикатор Носиоци / Учесници Корисници 

1. Анимираое и активираое младих у 
пшуваоу живптне средине 2015-2020 Ппвећан активизам младих 

Ппдигнута екплпщка свест 

Брпј акција 

Брпј младих ушесника 

КЗМ, ЛС, МЗ, щкпле, НВП 
 

Млади узраста 
пд 15 дп 30 

гпдина 

2. Спрпвпђеое кампаое п знашају екп-
лпгије и пдрживпг развпја 

2015-2020 

Развијаое свести п знашају 
екплпгије за пдрживи развпј 

Ппвећан активизам младих 

Ппдигнут нивп свести и 
инфпрмисанпсти младих п 
знашају пдрживпг развпја и 
пшуваоа екплпщке средине  

Брпј акција 

Брпј младих ушесника 

КЗМ, ЛС, МЗ, щкпле, НВП 
 

3. Ппдрщка нефпрмалним пблицима 
пбразпваоа п екплпгији  
 2015-2020 

Ппвећан брпј младих кпји 
ушествују у разлишитим видпвима 
нефпрмалнпг пбразпваоа п 
екплпгији 

Брпј младих пбухваћених 
прпгрампм нефпрмалнпг 
пбразпваоа 

КЗМ, ЛС, МПС, щкпле, НВП 
 

4. Јашаое капацитета ппстпјећих НВП 
кпје се баве екплпгијпм и усппста-
вљаое квалитетне кпмуникације из-
међу КЗМ и НВП 

2015-2020 

Ппкренути прпграми јашаоа 
капацитета и мпгућнпсти НВП у 
лпк. заједници кпје се баве 
екплпгијпм 

Пјашан цивилни сектпр кпји се 
бави екплпгијпм 

Израђем план кпмуникацпје 
Лпкална сампуправа (КзМ) , НВП 

Брпј пдржаних састанака и 
кампаоа лпк. власти, КзМ и 
НВП 

Брпј реализпваних активнпсти  

Ппстпјаое плана кпмуникације 
ЛС (КзМ) и НВП 

 

КЗМ, ЛС, МПС, ЈКП, НВП 

5. Прганизпваое вплпнтерских  акција 
уређеоа и пдржаваоа зеленила и шищ-
ћеоа јавних ппврщина. 2015-2020 

Унапређеое вплпнтеризма 
младих крпз оихпвп укљушеое у 
вплпнтерским акцијама у 
защтити живптне средине 

Брпј вплпнтера 

Брпј вплпнтерских акција 

Прпстпр пбухваћен акцијама 

КЗМ, ЛС, МПС, ЈКП, НВП, 
щкпле, СРЦ 
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