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Чланови радне групе који су учествовали у изради ЛАП-а: 

 
1. Љиљана Aнастасијевски 
2. Владимир Стокић 
3. Драган Кртинић 

 
 

Нацрт текста ЛАП-а припремили: 
Љиљана Анастасијвски 
Владимир Стокић 

 
У припреми ЛАП-а учествовали: 
ЈУ Дирекција за омладину и спорт 
УГ Удружење за развој општине Петровац на Млави 
Народна библиотека „Ђура Јакшић“ 
ПУ „Галеб“ 
Спортски Савез Петровац на Млави 

 



 

 

 

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
  

      Желим да изразим велико задовољство што општина  Петровац на Млави по 
други пут усваја документ који је од великог значаја за све младе који живе у нашој 
заједници. Локални Акциони План за младе који смо усвојили у јуну 2011.године (ЛАП 
2011-2014) у великој мери је допринео томе да се услови за живот младих у нашој 
општини унапреде. Усвајањем овог документа започели смо активнију бригу о младима 
у нашој општини, увидевши да су млади ресурс који може да покрене ову средину и 
учини је бољим местом за живот. На основу овог документа, наша општина је 
реализовала неколико пројеката који су финансирани од стране Министарства омладине 
и спорта и Министарства здравља. 

 
 
 
      После оснивања Канцеларије за младе и Дирекције за омладину и спорт, 

усвајање Локалног акционог плана за младе је био још један доказ да општина Петровац 
на Млави води бригу о младима, њиховим потребама, проблемима и да активно жели 
да се њима бави. Усвајањем новог ЛАП-а за период  (2015-2020), показали смо да је све 
горе наведено одрживо и да је оправадало новац и ресурсе које смо уложили у развој 
спорта и омладинске политике на локалу. 

 
 
  На крају, желим да нагласим да је Локални акциони план за младе наставак 

свега оног што локална самоуправа чини за младе и њихову бољу будућност! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.ОСНОВНА АНАЛИЗА И ПРИНЦИПИ ЛАП-а 
 

 
 
 
 
 

1.1.Предговор 
 

Омладинска политика  је стратегија коју друштвена заједница и држава осмишљавају у 
циљу побољшања положаја младих и системског решавања њихових проблема. “Локални 
акциони план за младе”  доноси се уз Националну стратегију за младе и он представља скуп мера 
за решавање дефинисаних проблема са којима се млади најцешце сусрећу у разним областима 
(образовање, запошљавање, здравље,култура,спорт  и слободно време).  
       Министарство за омладину и спорт је основано 2007.године, када је и започео процес израде 
Националне стратегије за младе. Израда ове стратегије представља први друштвени процес у 
Србији у који су били укључени сви сегменти друштва: држава, привреда, грађани, невладин 
сектор, медији. Прва Национална стратегија за младе усвојена је 9. маја 2008. године од стране 
Скупштине Србије. 
 
                                                                         
 

1.2.Циљна група коју обухвата ЛАП 
  
  
 
 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 године. Република Србија по 
питању неких повластица  младима сматра  особе узраста 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. ЛАП се 
односи  на деловање  за добробит младих узраста од 14 до 30 година. Млади људи којима се бави 
ЛАП општине Петровац на Млави су сви млади у наведеном узрасту, а живе на територији  
општине  Петровац на Млави, различитог социјалног и друштвеног  статуса,  као и националног, 
верског, сексуалног, политичког и другог опредељења. Циљном групом сматрају се млади који 
могу деловати као појединци али и удружени у формалне и неформалне групе (удружења 
грађана, омладинске организације,  клубови).  
 
                                         

1.3.ЕУ, земље региона и омладинска политика 
 
Акциони  омладински  план  је  постао  основа  рада  омладинских  тела  (владиних,  

невладиних, економских)  у  земљама  у  региону  (Словенија,  Хрватска,  Босна  и  Херцеговина,  
Румунија, Грчка  итд.)  како на националном тако  и  на  локалном  нивоу.  Земље чланице ЕУ као и 
већина земаља кандидата које су у нашем окружењу, имају развијене националне стратегије за 
младе. Националне  стратегије  за  младе  донеле  су  владе  ових  земаља  самоиницијативно или  



 

 

 

на иницијативу  различитих  омладинских  тела  или  организација,  које  су  касније  и  учествовале  
у изради истих.  Модели  су  углавном  такви  да  је  смер  развоја  стратешке  бриге  о  младима  
био  од националног  ка  локалном  нивоу,  што  је  подразумевало  изградњу  националних  
стратегија  на основу којих су настајале локалне стратегије и акциони планови. Владе земаља 
бивше Југославије, као што су Словенија, Хрватска и Република Српска у оквиру БиХ, усвојиле су 
стратегије за младе на основу којих су донети Акциони планови градова и општина, те су отпочеле 
озбиљнију бригу о својој  омладини.  Приступи  питањима  младих  у  земљама ЕУ,  па  и  земљама  
кандидатима,  су различити али сви они као први корак обухватају формирање некакве 
институционалне основе (било да је  то  комисија,  канцеларија,  управа,  савет,  па  и  
министарства)    која  је  предходила  стварању националних стратегија.  

Учешће младих у одлучивању дефинисано је у документу »Европска повеља о учешћу 
младих на локалном и регионалном нивоу« , коју су потписале земље чланице Европске уније, и 
која без активне партиципације младих у доношењу одлука не може замислити једно грађанско 
друштво.  
 
 

1.4.Омладинска политика у Србији 
 

Дугорочни циљ Министарства омладине и спорта је побољшање положаја младих у нашој 
земљи. Приоритети Сектора за омладину Министарства омладине и спорта:  
 - Имплементација Националне стратегије за младе 
- Оснивање Канцеларија за младе, као посебног одсека унутар Сектора за младе  
- Оснивање регионалних канцеларија за младе   
- Реализација програма и пројеката из области омладинске политике   
  
  

1.5.Омладинска политика општине Петровац на Млави 
 
     Рад  на  изради  Локалног  акционог  плана  за  младе  општине Петровац на Млави  инициран  
је  од стране НВО “Удружење за развој општине Петровац на Млави” и Дирекције за омладину и 
спорт  Петровац на Млави у оквиру које ради Канцеларија за младе, а подржан од  стране локалне  
самоуправе и Министарства за омладину и спорт. У израду  ЛАП-а укључена је невладина  
организација, институције и организације чије су области деловања управо млади, представници 
ђачког парламента средње школе “Младост”, представници медија, појединци који раде са 
младима или за младе.   
Какви млади треба да буду: 

 самостални,  способни  да  доносе  одлуке  и  управљају  својим  личним  и  друштвеним  
животом  као појединци и као чланови друштва,  

 спремни да дају подршку,  способни да  покажу интерес  и  бригу  за  друге,  да раде  са 
њима  и за њих, да  деле њихове бриге,  

 одговорни, способни да преузму одговорност за своја дела, испуњавају обавезе и заврше 
оно што су преузели на себе,   

 посвећени, способни да докажу своје вредности, убедења или идеале и да поступају у 
складу са њма  

 
1.6.Истраживање о потребама младих општине Петровац на Млави 

 



 

 

 

Израда ЛАП-а базирана је на подацима добијеним у оквиру истраживања о потребама и 
проблемима младих током претходног периода, као и на подацима из Извештаја о реализацији 
ЛАП-а за период 2011-2014. 

При изради Локалног  акционог  плана за младе у делу истраживања коришћени  су подаци 
прикупљни анкетирањем ученика средње школе, подаци од стране УГ који се тичу проблема и 
потреба младих у петровачкој општини, као подаци од стране Здравственог центра Петровац.  
Проблеми  које су  млади  истакли  као  најважније су немогућност  запошљавања  младих, 
неквалитетно провођење  слободног  времена, нездрави стилови  живота (конзумација дувана, 
дрога, алкохола), недовољно учешће младих у јавном животу, осећај несигурности за властиту 
будућност, мали број културних и спортских садржаја, као и ограничен број спортова и спортских 
клубова у које би млади могли да се укључе, нарочито када је у питању женска популација. 
                 Када се све узме у обзир, долази се до закључка да се проблеми и потребе младих у 
општини Петровац на Млави не разликују  много од оних које имају млади у градовима на 
територији целе земље. Разлику можемо направити само у томе да су млади који живе у 
руралним местима на територији једне општине у много тежем положају  од младих који живе у 
градским срединама.                                                
   

1.7.Документи и принципи на које се ослања ЛАП општине Петровац на Млави 
 
 
            Акциони план за младе општине Петровац на Млави , у току свог рада и креирању мера за 
побољшање статуса младих, користио је документа и  принципе на којима је рађена Национална 
стратегија за младе, јер произлазе из вредносног система чији су основ Устав Републике Србије, 
Универзална декларација о људским правима, Конвенција УН о правима детета са Протоколима, 
Конвенција Савета Европе о људским правима и основним слободама, Међународни пакет о 
грађанским и политичким правима,Стратегија развоја спорта 2014-2018, и Стратегија одрживог 
развоја општине Петровац на Млави 2014-2018 године. 

Принципи локалног плана акција  су: 
 
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права без обзира на пол, 
расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију, 
социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. Обезбеђују се равноправне 
могућности за развој младих засноване на једнаким правима, али у складу са  властитим 
изборима  способностима, и потребама. 
• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на 
свој лични развој, бесплатно школовање, запошљавање у складу са завршеном стручном спремом 
образовања .  Поштовање националности вереисовести равноправности, недискриминације, 
слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих. 
• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и одговорност 
младих у складу са њиховим могућностима. 
• Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног ресурса и 
исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се 
и обезбеђује доступност свих ресурса младима Млади у Србији Обезбеђују се услови за очување 
здравља младих и квалитетно спровођење слободног времена. Афирмише се и стимулише 
постепено увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима.  
• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи 
демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се култура 
ненасиља и толеранције међу младима. 



 

 

 

• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче 
интергенерацијска сарадња, на локалном, националном и међународном нивоу. 
• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност како би 
млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у активностима које доприносе изградњи 
бољег друштва. 
• Интеркултурализам -  Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског живота, 
толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и 
развијање интеркултуралног дијалога међу младима.  
• 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. 

2. ГЕОГРАФСКИ   ПОДАЦИ 
 

       Општина Петровац налази се у средњем току реке 
Млаве, на  истоку и југу омеђена је Хомољским 
планинама, на северу се граничи са стишком 
равницом а на западу је Сопотска 
греда.Конфигурација терена и обиље воде били су 
пресудни за настањивање овог простора од 
најранијих времена. Петровац се налази на 126 км од 
Беорада и око 80 км од слободне царинске зоне и 
луке Беорад - Смедерево. 

      Територија општине Петровац на Млави заузима 
подручје са изванредним и разноврстним природним 
карактеристикама које најбоље одсликавају 
многобројна врела, потоци, речице, шуме, питома 
северозападна падина хомољских планина, плодна 

равница Стиг и богата долина Млаве са дивним пејсажом и родном земљом на којој све добро 
успева. Заузима површину од 655 километара квадратних на којој у 34 насеља живи 41220 
становника у 11437 домаћинстава. Мрежа насеља је равномерно развијена са релативно 
уравнотеженом концетрацијом становништва, изузимајући планинске делове Општине. У 
административном погледу општина Петровац припада Браничевском округу, а окружују је 
општине Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Жабари. На овој територији су се одавно укрштали 
важни путеви који су водили према моравској долини и долином Млаве према Дунаву где се и 
сада налази на једном од најзначајнијих праваца у оквиру Подунавског региона који повезује Бор, 
Жагубицу и Петровац на једној и Пожаревац аутопутем Београд - Ниш, на другој страни. 
      Место Петровац, највеће и једино градско насеље у оквиру општине, представља спортски, 
трговачки, здравствени, културни, саобраћајни и административни центар. Место се налази у 
средишњем делу територије општине, лоцирано непосредно на левој и десној обали реке Млаве 
и на раскрсници путева који повезују Пожаревац са Жагубицом, а Велику Плану, Жабаре и 
Свилајнац са Кучевом. У њему према попису из 2011. године живи 8650 становника. Просторна 
организација Општине формирана је под утицајем природних услова, превасходно рељефних, 
геолошких и климатксих карактеристика. На овом простору се налазе најплоднија пољопривредна 
земљишта, насеља, индустријске зоне као и најважнији инфраструктурни објекти. Обезбеђивање 



 

 

 

рационалног концепта организације, уређења и 
коришћења простора представља један од глобалних 
приоритета укупног развоја општине, што ће се остварити 
равномерним распоредом привредних активности, 
стварањем квалитетнијих услова живота, комплетирањем 
подручја свим видовима инфраструктуре и функционалном 
диференцијацијом насеља у складу са заштитом животне 
средине. Наставиће се са урбанизацијом Општинског 
центра уз развој централних функција уз стварање услова 
за обављање одређених функција у секундарним сеоским 
центрима у циљу задовољења сопствених и потреба 
гравитирајућих насеља чиме ће се омогућити 
функционални развој мреже насеља у Општини.  

           
 
 
 
 

 Мапа простирања насеља у катастарским границама 

3. ДЕМОГРАФСКИ   ПОДАЦИ 
 
 

Према подацима из пописа вршеног 2011.године број пописаних лица на територији 
општине Петровац на Млави износи укупно 41.220, међутим, у стално настањено становништво 
нису убројани становници који су на привременом раду у иностранству те се укупан број 
становника своди на 30.325 лица. 
 
 
 

Незапосленост - Проблем незапослености један је од глобалних проблема који се 
негативно одражава на све друге сегменте друштвене заједнице и на све старосне структуре. Као 
посебан проблем издваја се незапосленост младих лица, лица старијих од 45 година живота, као и 
особа са инвалидитетом . Као пратећи проблеми незапослености могу се издвојити: застаревање 
знања због дугог чекања на запослење, ниска мотивисаност за запошљавање у другом запослењу, 
ниска мотивисаност за запошљавање у нижем степену стручне спреме, слаба територијална 
покретљивост незапослених лица, недовољне стимулативне мере запошљавања незапослених 
лица за послодавце и слабе ингеренције локалне самоуправе. 

Структура незапослених лица у општини Петровац на Млави  старости до 34 година на дан 
28.02.2015.године, а према подацима добијених од Националне службе за запошљавање, 
испостава у Петровцу на Млави приказана је у следећој табели: 
 

Укупан број младих незапослених лица до 30 година износи 1.382, од чега су 674 жене. 



 

 

 

 
 

 
Социјални статус младих - Према статистичким подацима Центра за социјални рад 

Петровац на Млави и Жагубица од почетка године евидентирано је  
     Већи је проблем са васпитно запуштеном децом која нередовно похађају школу, а овај   
проблем је нарочито негативно изражен феномен међу младим ромима.  
     Такође, велики проблем представљају малолетници у социјално угроженим породицама. 
Младима из ових породица, преко ЦСР се плаћа превоз, набавка  књига и ужина. 

 
 
 



 

 

 

3. АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА 
 

Правни оквир Општине Петровац на Млави. 
     Правни извор делатности и овлашћења општине Петровац на Млави чине Закон о локалној 
самоуправи и Статут општине Петровац на Млави. Органи локалне самоуправе су: Скупштина 
општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа. Скупштина општине је 
највиши орган власти, која извршава законодавне функције. Општиско веће има извршну власт у 
Скупштини општине и непосредно је одговорно за предлагање и извршавање одлука и других 
аката Скупштине општине и стара се о извршењу и располагању средствима буџета.  
     Председник општине је председник Општинског већа, представља и заступа општину 
Петровац на Млави и наредбодавац је за извршење буџета. 
     Скупштина општине Петровац на Млави је 2014.годинe донела Одлуку о усвајању 
,,Стратегије одрживог развоја  општине Петровац на Млави” за период од 2015 – 2020 године. 
     Општина Петровац на Млави преко  јавних установа Центра за социјални рад, Дирекције за 
омладину и спорт, Спортског савеза,школа и др. издваја одређена средства за младе у виду 
стипендија, књига за најбоље ученике, компјутера, спортске опреме, помоћ  у школовању, 
спонзорства манифестација и дешавања која су од интереса за младе. 
      У складу са својим надлежностима и по препоруци Министарства омладине и спорта 
Општина Петровац на Млави  је одлучила да отвори Канцеларију за младе која се налази при 
Дирекцији за омладину и спорт.  
 

Национална служба за запошљавање бави се запошљавањем и развојем људских ресурса. 
Евиденцију о незапосленима на територији општине Петровац на Млави  води Национална 
служба за запошљавање испостава Петровац на Млави са Филијалом у Пожаревцу. 
На територији коју покрива филијала, дефицитарна су следећа занимања : 

 Заваривачи, месари, кувари, конобари, зидари, тесари, столари, геодетски инжињери, 
дипл.фармацеути, дипл.психолози, дипл.инжињери електротехнике, дипл.грађевинари, 
дипл.пољопривредни инжињери сточарства, професори математике, енглеског језика, 
физике, биологије, историје, географије 
Док на територији коју покрива филијала, суфицитарна су следећа занимања: 

 Матуранти гимназије, економски техничари, економисти, менаџери, возачи. 
 

Центар за социјални рад Петровац на Млави и Жагубица функционише у систему 
социјалне заштите као орган државне управе, чији је оснивач општина Петровац на Млави. Према 
Закону о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана задаци Центра за 
социјални рад Петровац на Млави у оквиру јавних овлашћења су: решава у првом степену 
остваривање права утврђених Законом о социјалној заштити, пружа услуге социјалног рада у 
поступку одлучивања и решавања о тим правима, открива и прати промене од значаја за ниво 
социјалне заштите и сигурности становника, развија, примењује и унапређује превентивне 
активности са циљем спречавања и умањења последица социјалних проблема, пружа стручне 
услуге-дијагностика, саветовање, терапија, стручни третман, корективни рад, информисање, 
едукација....води поступке, евиденцију и документацију у поступцима усвојења и старатељства. 
 

Полицијска станица Петровац на Млави  је служба јавне управе којој је поверено чување 
јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и 
слобода и заштиту других уставом заштићених вредности. 

Полицијски послови у првом реду су: 



 

 

 

 заштита живота, права, сигурности и неповредивости особе, 

 заштита имовине, 

 спречавање и откривање казнених дела, преступа и прекршаја, 

 трагање за починитељима казнених дела, преступа и прекршаја и њихово довођење 
надлежним телима 

 надзор и управљање саобраћаја, 

 послови са странцима на темељу закона, 

 надзор и осигурање државне границе, 

 други послови одређени законом. 
 

Дом здравља Петровац на Млави: основан је са задатком да перманентно организује и 
учествује  у различитим акцијама здравственог просвећивања, превентивног рада на раном 
откривању и сузбијању болести, са акцентом на спречавање узрока болести савременог друштва 
кроз широку друштвену акцију и здравствену едукацију. У оквиру ДЗ постоји саветовалиште за 
младе.  
      Друштвена брига за здравље обухвата мере економске, еколошке и социјалне политике, 
којима се стварају услови за спровођење здравствене заштите на очувању и унапређењу здравља 
становништва и усклађује рад и развој друштвене заједнице са циљевима здравствене заштите. У 
оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се право на здравствену заштиту. Друштвена 
брига за здравље на нивоу општине обухвата обезбеђивање и спровођење здравствене заштите 
од интереса за грађане.  
      У Дом здрављу Петровац на Млави не постоје статистички подаци који се тичу малолетника 
или младих када је реч о насилном понашању или коришћењу психоактивних супстанци и 
алкохола. Статитстички подаци се воде само у случају епидемија. 
      Према запажању здравствених радника Дома здравља, порастао је број корисника 
наркотика и алкохола, и то у узрасту до 15 до 20 година старости. Кориснике најчешће пријаве 
комшије или рођаци, али они се у малом броју појаве и затраже лекарску помоћ, примарно због 
тога што су наркотици релативно јефтини и доступни, те овисници не улазе у апстиненске кризе. 
      
 

Образовање - Школски систем образује, васпитава и усмерава ученика да овлада знањима, 
вештинама и умећима како би се створиле одређене особине личности, ставови и систем 
вредности код сваког ученика као индивидуе. 
     Локална самоуправа има одређене надлежности само у области основног образовања. 
Поменуте надлежности дате су локалној самоуправи Законом о локалној самоуправи из 2002. 
године, али многе надлежности нису још увек нису остварене због непостојања секторских закона 
у овој области. 
      На подручју општине Петровац на Млави  раде девет школа, 1 средња и осам  основних 
осмогодишњих  са подручним оделењима. 

 У средњој школи ,Младост”  постоје четири профила тј смерова и то  гимназија(307 
ученика),економски техничар(137 ученика),правни техничар(93 ученика)  и трговина(96 
ученика). Наставу у овој школи похађа укупно 637 ученика. 

 Ђачки парламент броји   ученика. Током периода2010/14 године, КЗМ је и са ђачким 
парламентом и са управом школе остварила јако добру сарадњу. 

 Основна школа у Петровцу на Млави „Бата Булић” има 964 ученика,и седам   подручних 
оделења и то у Лесковцу,Кнежици,Забрђу,Лопушнику,Панкову,Бошњаку И Великом 
Поповцу. У протеклом  периоду Канцеларија за младе је са стручним службама ове школе 
остварила садражајну сарадњу по бројним питањима и при реализацији више акција. 



 

 

 

 Основна школа у Великом Лаолу”ЖаркоЗрењанин” има 223 ученика, и три подручна 
оделења и то у Крвију,Малом Лаолу и Бистрици. 

 Основна школа „Мирослав Букумировић-Букум” из Шетоња има 218 ученика, и три 
подручна оделења и то у Ждрелу,Ћовдину и Везичеву. 

 Основна школа „Јован Шербановић”из Рановца има 194 ученика, и два подручна 
оделења,и то у Кладурову и Манастирици. 

 Основна школа „Брана Пауновић” из Рашанца има 213 ученика и пет подручних оделења у 
Каменову,Дубочкој,Орљеву,Старчеву и Трновчу. 

 Основна школа из Мелнице „Бранко Радичевић” има 140 ученика и једно подручно 
оделење у Стамници. 

 Основна школа из Буровца „Света Михајловић” има 164 ученика и два подручна оделења у 
Бусуру и Табановцу. 

 Основна школа „Ђура Јакшић” из Орешковице има 128 ученика и два подручна оделења у 
Добрњу и Вошановцу. 
Све основне школе обезбеђују за ученике кухињу,превоз и уџбенике. 

 
Цивилни сектор: У општини Петровац на Млави активне су следеће организације цивилног 

сектора: 

 Удружење за развој општине Петровац на Млави, 

 Одред извиђача „Млава”, 

 Удружење воћара и виноградара 

 Планинарско друштво „Горњак”, 

 Удружење учитеља. 
 

Црвени крст Петровац на Млави је хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна 
организација основана за територију општине Петровац и саставни је део Црвеног крста Србије. 
Црвени крст Петровац на Млави, својим великим залагањем, у многоме доприноси решавању 
проблема и пружања помоћи житељима Општине Петровац на Млави, а из домена Црвеног крста 
Србије.  У оргнизацији су активни млади волонтери на спровођењу редовних активности 
оргнизације, добровољно давање крви. 
 

Туристичка организација општине Петровац на Млави 
            Оснивач  Туристичке организације је општина Петровац на Млави.  
Туристичка организација је јавна служба и има својство правног лица са правима, обавезама и 
одговорностима утврђених Законом, Одлуком о оснивању и Статутом. 
 Основна делатност Туристичке организације је промоција и развој туризма на територији 
општине Петровац на Млави. 
 У склопу туристичке делатности промоције туризма и неговања сарадње са другим 
Туристичким организацијама , ТО општине Петровац на Млави учествује на афирмисаним 
карневалима. До сада смо учествовали на карневалима у : Врњачкој бањи, Београду, Вршцу, Белој 
Цркви, Лесковцу, Шапцу, Пожаревцу,Котору… На сваком од ових карневала наступ Туристичке 
организације општине Петровац на Млави је био изузетно запажен и оцењен као један од 
најоргиналнијих. Оваква активност уједно подразумева пружање подршке младима са територије 
наше општине, јер су они главни актери у карневалској групи.  
  На овај начин се презентују и промовишу туристички потенцијали наше општине и 
привлаче нови посетиоци, али се уједно и младима пружа прилика да се креативно изразе кроз 
наступ, да упознају друге људе и нове крајеве… 



 

 

 

 ТО општине Петровац на Млави пружа подршку младима и кроз учествовање у 
организацији различитих спортских и културних манифестација у којима су млади главни учесници 
: Такмичење села, Турнир у малом фудбалу… 
 Између осталог Туристичка организација у сарадњи са различитим медијским кућама 
учествује у снимању емисија промотивног и едукативно – забавног карактера где учествују и деца 
из школа са територије општине Петровац на Млави. На овај начин се пружа могућност да 
различите старосне групе кроз различите серијале емисија упознају и сазнају више о овом крају 
Србије. 
   

Спортска  установа Спортски центар ''Петровац на Млави'' је основана Одлуком о 
оснивању Установе Спортски центар ''Петровац на Млави'' у Петровцу на Млави број 020-99/2008-
02 донетој на седници Скупштине општине Петровац на Млави  дана 18.07.2008.године (Сл.г. 
Општине Петровац на Млави,број 5/2008).Почела је са радом 01.06.2009.године.  
        Регистрована је у Трговинском суду у Пожаревцу за обављање делатности и послова од 
посебног друштвеног интереса  из области спорта и физичке културе.                           

План и програм рада Установе Спортски центар ''Петровац на Млави'': 
1. Одржавање спортских такмичења 
2. Одржавање наставе физичке културе за Основну школу у Петровцу на Млави'' 
3. Давање у закуп  и на коришћење инфраструктурног објекта и посаловног простора за 

рекреацију 
4. давање у закуп објекта за естрадне и забавне програме (манифестације) 
5. организација естрадних и забавних програма и сајамских  манифестација и изложби 
6. креативно техничко опремање програма и манифестација 

 
Народна библиотека „Ђура Јакшић“ Петровац на Млави врши и реализује своје функције 

на основу и у складу са Законом о библиотечкој делатности као и другим одговарајућим законима 
и пратећим прописима. 
       Полазећи од наведених закона и прописа,библиотека као примарна установа културе у 
Општини ,прикупља,обрађује,чува и даје на коришћење сву библиотечку грађу којом располаже 
као и информације и податке који се на библиотечку грађу односе.Поред ове 
делатности,библиотека се бави прикупљањем културних добар,помагањем у издавању и 
издавањем књига и публикација и других културно-просветним активностима. 
       У складу са поменутим законима и прописима и полазећи од годишњих програма рада, 
библиотека је организовала своје активности које су утицале на унапређење културног и 
образовног развоја општине, обезбеђујући услове грађанима за задовољење образовних и 
културних потреба. 
 

Спортски савез општине Петровац на Млави, је основан са превасходним задатком рада 
на унапређењу спорта уопште на подручју општине – масовних облика спортске културе деце, 
школске омладине, спортиста и грађана, али и на развоју и неговању такмичарског спорта, на 
повезивању спортиста, удружења, савеза и клубова са вишим нивоима спортских организација и 
неговању спортског духа, спортских традиција места и општине као и неговању духа олимпизма и 
развоју олимпијске културе. 
 

Културно-просветни центар општине Петровац на Млави 
    Активности КПЦ-а у 2014. години одвијале су се на основу утврђеног програма рада којим 
је предвиђена реализација сталних манифестација и културних догађаја, али су инициране и 
спровођене и ван предвиђеног плана у складу са културним потребама средине. 



 

 

 

    Центар је такође учествовао у партнерској организацији разних програма са другим 
институцијама, било да су програми извођени у дому културе или на другим местима у Петровцу, 
насељима и местима ван наше општине. 
    Центар је пружао стручну и техничку помоћ школама при извођењу њихових програма, као 
и културно-уметничким друштвима наших насеља. Такође је технички и просторно опслуживао 
разне трибине, предавања, састанке, пробе и скупове других организатора, као и техничка 
подршка нашим КУД-овима у дијаспори. 
    У оквиру КПЦ-а се налазе и функционишу: 

- аматерско позориште „Бата Булић“ са сценом одраслих и дечијом сценом, 
- градски КУД, 
- Дом културе- у оквиру којег се одржавају представе петровачког и других аматерских 

позоришта,представе професионалних позоришта,промоције књига и песнички 
сусрети,изложбе,музички концерти,и други различити скупови, 

- биоскоп „Дело“, 
- просветно образовна јединица „Народни универзитет“, 
- а у оквиру своје делатности КПЦ се бави и издавачком и видео делатношћу. 

4. SWOT анализа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДНОСТИ ШАНСЕ 

-Мотивисани и стручни кадрови 
-Доступност информација 
-Сарадња међу институцијама и тимски рад 
-Иницијатива и жеља за променом 
-Подршка локалних власти 
-Велики број младих који се баве спортом 
-Велики туристички потенцијал 
-Отворена одељења економске и правне 
струке 
-Описмењавање маргинализованих група 

- Подршка МОС 
-Велики број људи у иностранству 
-Размена искуства са другим 
Општинама 
- Регионалне и локалне НВО 

СЛАБОСТИ ПРЕТЊЕ 

-Незапосленост 
-Стереотипи у односу на маргинализоване 
групе 
-Одлив младих ка већим центрима и 
иностранству 
- недовољно развијен цивилни сектор 
-Непостојање бенефиција за развој 
спортске инфраструктуре 
-Недостатак средстава за туризам  
 

 
 

- Економска криза 
- Страх од промена 
- Нестабилна политичка ситуација 
 



 

 

 

5. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА ПО ОБЛАСТИМА КОЈЕ ОБУХВАТА ЛАП 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  

 
  1. Здравље    

 Недовољно развијена свест о здравим стиловима живота и недостатак подршке  
правилном психо-физицчком развоју деце и младих у областима развоја  здраве и 
стабилне личности код  младих, рекреација, исхрана и репродуктивно здравље.  

 Недовољна информисаност младих о разним болестима модерног друштва 

 Недовољно организованог и континуираног рада на превенцији: болести зависности 
(пушење, алкохолизам, наркоманија), сексуално преносивих  болести  и  ХИВ-а,  менталних  
проблема  у развојном добу, агресивног понашања и насиља  

 
 

2. Спорт  

 Недостатак стратешког определења на релацији масовни – врхунски спорт, недостатак 
финансијских средстава  

 Недовољна сарадња са школама и медијима у циљу промоције спорта, недостатак 
системске афирмације спорта у циљу омасовљавања  

 Недовољно улагање у опрему, инфраструктуру и кадрове у спорту  

 Недовољно развијена свест о важности бављења рекреативним спортом код младих. 
 
 
   3. Млади и запошљавање  

 Недовољно поспешивање запошљавања  младих: недовољно  информисање  о   
могућности запошљавања,  могућностима  усавршавања,  потребама  тржишта , недовољна  
оснаженост  за професионално остваривање (низак ниво знања и мотивисаности).   

 Недовољна  предузетништва  младих:  недовољно  информисање  о  могућностима  развоја 
предузетништва младих.  

 Побољшавање међуинституционалне сарадње: недовољна сарадња образовних  
институција, привредних субјеката и Националне службе за запошљавање.   

  
4. Сигурност  

 Проблеми везани за породицне односе: пад система  вредности у друштву, незадовољство 
породичним односима, занемаривање  породичних проблема, лоши узори породични 
узори,   улазак младих у конфликт са законом као начин скретања пажње породице.   

 Проблеми везани за школство  и  остале  институције: непостојање  адекватних  васпитних  
и превентивних  мера,  непостојање  адекватних  механизама  за ублажавање  социјалних  
и  друштвених разлика,  лоше  економске  ситуације  и  незапослености,  неадекватна 
законска  регулатива и њена примена у области младих и конфликата са законом, 
недовољно    познавање закона од стране младих, недовољно санкционисање разлицитих 
група које негативно делују на младе.  

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

 
5. култура и слободно време  



 

 

 

 Неадекватно опремљени простор за развој и надоградњу евидентно постојећих талената 
код младих за разне видове уметности (музика, ликовна уметност, стрип…) 

 Културолошка апатија, недостатак мотива...  

 Незаинтересованост младих за културу... 

 Инфраструктурни и ресурсни проблеми: Недовољно простора намењеног младима 
(простор за рад и реализацију садржаја), постојећи простори нису адекватно уређени и 
опремљени:  недовољна финансијска подршка за иницијативе младих,  

 Неприлагођеност садржаја институција културе потребама деце и младих: слаба 
комуникација младих са институцијама, Институционални замор (људи који годинама 
организују догађаје, недовољно нових идеја, неинвентивност), недовољно развијена 
продукција (филм, музика, књижевност, визуелно стваралаштво), недовољно младих у 
институцијама културе (запослених) , недовољна сарадња институција (нпр. школа и 
институција културе); 

 Проблеми везани за младе као конзументе програма културе: недовољна заинтересованих 
младих   за садржаје из културе,  недовољан квалитет појединих садржаја - поједине 
ствари се организују , али млади их не посећују (задовољена форма а суштински није 
решен проблем).   

 
6. Информисање младих  

 Недовољно медијског простора посвећеног култури и развоју креативности код младих 

 Инфраструктурни  и  ресурсни  проблеми: непостојање  адекватног  модела  информисања  
младих, недовољно материјаних ресурса и недовољна информисаност младих о 
могућностима самоорганизовања и деловања у заједници. 

   
7. Заштита животне средине  

  Низак  ниво  знања  везан  за  екологију  и  очување  животне  средине, низак  ниво  
еколошке свести ,  недостатак неформалног еколошког образовања   

 Недовољна  оснаженост  цивилног  сектора  у  области  екологије  и  одрживог  развоја:  
недовољан број младих активиста, недостатак стратешког приступа и заједницке визије, 
недостатак конкретних решења  и  акција, недовољна  подршка  програмима, недовољна  
организованост .   

 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 .  

 
8. Образовање младих   

  Формално образовање:  
 Проблеми који се односе на систем су:   недовољна повезаност образовања и рада.    

 Проблеми  који  се  односе  на  образовни  процес:  недостатак  финансијских  средстава  
која  би  поспешила  наставни  и  ваннаставни  рад  са  младима, запостављена васпитна 
функција школе, споро и недовољно развијање и богаћење ваншколских и ваннаставних 
активности, радни простор, недовољна отвореност школа за искуства  из  окружења  
(изолација),  недостатак савремених наставних средстава и учила.   

 Проблеми  који  се  односе  на  наставни  кадар: недостатак професионалног  усвршавања 
наставника, недовољна мотивисаност наставног кадра.   



 

 

 

 Проблеми  који се односе на младе: недовољна  мотивисаност  уценика  за  квалитетно 
учествовање у образовном процесу.   
 
9. Активизам младих и изградња цивилног друштва 

 Недовољна активност младих у свим секторима ваннаставних активности и недовољно 
развијена свест о важности грађанског активизма у циљу побољшања услова живота и рада 
у заједници. 

 
 

6. УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ 

СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ 
 
        Акциони план за младе општине Петровац на Млави у потпуности је усклађен са 
Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу Министарства омладине и спорта 
усвојила Влада Србије. Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом 
Србије за приступање Европској Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја 
социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом запошљавања, Националном 
стратегијом привредног развоја Србије за период 2006-2012. године, Миленијумским циљевима 
развоја, Стратегијом развоја здравља младих, Стратегијом развоја менталног здравља, 
Стратегијом подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у 
Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, и др, као и са 
одговарајућим међународним документима. Сваки национални документ предвиђа мере 
подршке и дефинише акције на локалном нивоу, јер је јасно да само јасна повезаност и 
усклађеност акција на оба нивоа, националном и локалном, може да доведе до унапређења 
друштвене заједнице у целини. 
       Тако и Акциони план за младе, који директно претаче принципе и вредности и стратешке и 
специфичне циљеве дефинисане Националном стратегијом за младе у конкретне акције на 
локалном нивоу, увезује све принципе дате у наведеним националним документима, а који се 
тичу младих. 

Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих, 
општина Петровац на Млави полази од општих стратешких циљева дефинисаних Националном 
стратегијом, а то су: 

1. Подстицати младе да активно учествују у друштву; 
2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за  учешће у доношењу одлука кроз 

одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; 
3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима; 
4. Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно 

младих који живе у тешким условима; 
5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим 

областима; 
6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих; 
7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног 

образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у 
образовању и контекстом образовања у Републици Србији; 

8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва 
младих; 

9. Унапредити услове за  безбедан живот  младих; 



 

 

 

10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје  здравља 
и развијати  здравствену  заштиту  прилагођену  младима; 

11. Оснаживати  младе  за иницијативе и активности  које су у скалду са основним циљевима 
одрживог развоја и заштите животне средине. 

 
За сваки општи циљ дефинисани су специфични циљеви и мере за њихово остварење. 
Остваривање ових циљева биће усклађено са наведеним принципима и вредностима и 

препорукама датим у Националној стратегији за младе, континуирано праћено и вредновано, како 
би се, у случају евентуалних потешкоћа, благовремено и на одговарајући начин реаговало. 
Спознајући унапређење положаја и услова за развој младих, који чине темељ напретка сваког 
друштва као један од кључних задатака локалне заједнице, биће учињени максимални напори 
како би се наведени стратешки циљеви остварили у задатом временском оквиру, а у складу са 
реалним друштвеним околностима. 
 

7. МЕХАНИЗМИ  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈЕ СПРОВОЂЕЊА  
АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗА  МЛАДЕ 

 
 

7.1. Управљање у процесу имплементације и реализације Акционог плана за младе  
 
       Национална стратегија за младе осигурала је оквир за израду Акционог плана за младе. 
Акциониплан за младе општине Петровац на Млави је документ којим су обухваћене области 
живота и рада младих са посебним акцентом на специфичности саме средине.Процес је укључио 
ангажовање јавних институција, као и младих.Документа садрже препознате 
проблеме,предложене мере и задатке,време реализације,циљеве,индикаторе као и носиоце 
активности  за спровођење и реализацију. 
       Главни актер у спровођењу (а претходно у изради) Акционог плана за младе јесте 
Канцеларија за младе при Дирекцији за омладину и спорт. Локални координатор/ка чини спону 
између Дирекције за омладину и спорт и надлежних из локалне самоуправе, јавности и свих 
осталих учесника у послу који првенствено треба да буде партнерски и резултат сталног 
консултативног процеса међу свим заинтересованим друштвеним чиниоцима. Под осталим 
кључним актерима подразумевају се, пре свега, институције и организације које спроводе 
програме за младе под окриљем општинске управе, а уз подршку релевантних владиних и 
невладиних  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 Скупштини општине, који ће својим 
одлукама обезбеђивати предуслове да се планиране активности реализују у усвојеним роковима.   

 
7.2. Праћење и евалуација  

 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације спровођења Акционог плана за младе врше: 

 Тим за мониторинг – прати реализацију пројеката који су конкурсно изабрани и 
финасирају 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) 

 Процедуру мониторинга и начин и структуру извештавања ЈУ Дирекција з аомладину и 
спорт са Канцеларијом за младе. Тим за мониторинг своје извештаје на месечном нивоу доставља 
председнику општине, Одељењу за буџет, Локалном координатору/ки.  

 Тим за евалуацију – прати и оцењује активности и резултате пројеката у реализацији и 
извештава Скупштину општине Петровац на Млави.  

 Тим за евалуацију чини 3 представника/ца следеће структуре: 

1. Представник/ца локалне самоуправе 

2. Представник/ца Тима за мониторинг 

3. Стручно лице из институције, која се бави пројектном тематиком  

 Извештај Тима за евалуацију доставља се председннку општине, преко Канцеларије за 
младе. Овај Извештај је основни документ на основу којег ће се радити ревизија Акционог плана, 
јер он треба да садржи процену делотворности свих мера које су финасиране као и њихов утицај 
на локалну средину.  
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ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ (формално-институционално) 

Проблеми 

1.Недовољна повезаност образовања и рада. 
2.Недостатак финансијских средстава која би поспешила наставни и ваннаставни  рад са младима,запостављена васпитна функција 
школе,споро и недовољно развијање и богаћење ваншколских и ваннаставних активности, недовољна отвореност школа за 
искуства из окружења, недостатак савремених наставних средстава и учила, проблем инклузије. 
3.Проблеми који се односе на наставни кадар:недостатак професионалног  усавршавања наставника, недовољна мотивисаност 
наставног кадра. 
4.Проблеми који се односе на младе:недовољна мотивисаност ученика за квалитетно учествовање у образовном процесу. 

ЦИЉ 
Створити оптималне услове за основно образовање деце и младих и омогућити им избор неформалних 
видова образовања кроз пригодне културне садржаје, информисање и ваннаставне активности  

Задаци Активности Индикатори остварења Носиоци активности 

Ускладити потребе тржишта рада 
и привреде са школским 
програмима 

Испитати потребе тржишта рада и ангажовати 
младе у истраживањима, формирати  
образовне  профиле у складу са потребама 
привреде 

Резултати истраживања и примена 
добијених резултата у развојним 
плановима образовних институција 

Средња и основне  школе, 
Предшколаска установа Галеб, 
Општинска управа 
 Дирекција за омладину и спорт, Ресорно 
министарство, Национална служба за 
запошљавање 

Повећати могућности за практичну 
наставу у току четворогодишњег 
образовања. 
 

Остварење сарадње са институцијама, 
предузетницима и појединцима на локалу и 
корисника образовног система 

Реализација програма практичне 
наставе-број часова и број ученика на 
пракси 

Примена нових образовних 
метода и инклузивних програма 

Организовање еминара и радионица за 
примену нових образовних метода и облика у 
свакодневном образовном процесу 
Едукативни програми за унапређење 
инклузије. 
 

Задовољство корисника образовног 
система условима у којима раде 
Интензитет и квалитет рада и примене 
инклузивних програма у институцијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЛАСТ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ (култура, информисање и слободно време) 

Проблеми 

 Недовољна информисаност младих о могућностима самоорганизовања и деловања у заједници 

 непостојање адекватног  модела информисања младих 

 Недовољно медијског простора посвећеног култури и развоју креативности код младих 

 Неадекватно опремљени простор за развој и надоградњу евидентно постојећих талената код младих за разне видове уметности (музика, ликовна 
уметност, стрип…) 

 Културолошка апатија, недостатак мотивације за активно учешће младих у културним садржајима 

 Неприлагођеност институција културе потребама младих: комуникација институција са младима, недовољно младих запошљених у култури, 
институционални замор, недовољно нових идеја,  

 недовољно развијена продукција (филм, музика, књижевност) 

ЦИЉ 
Анимирати децу и младе да се активно укључе као идејни творци и организатори у процесе унапређења 
услова за развој повољне климе неформалног образовања и квалитетом понуде и информисањем повећати 
број учесника и корисника програма за младе и децу. 

Задаци Активности Индикатори остварења Носиоци активности 

Едуковати младе о могућностима 
деловања у заједници 

Организовање едукативних радионица за обуку 
младих на тему волонтирања, омладинске 
политике и активизма 

Број реализованих едукативних акција 
и број учесника у истима 

Средња и основне  школе, 
Предшколаска установа Галеб, 
Општинска управа 
 Дирекција за омладину и спорт, 
УГ Удружење за развој општине 
Петровац на Млави 
Народна библиотека „Ђура Јакшић“ 
Културно-просветни Центар,  
 Ресорна министарства,  
Неформалне групе и појединци 

Подстаћи ангажовање младих 
кроз удружења грађана и 
неформалне групе 

Финансирање тематских конкурса за пројекте 
који се баве децом и младима  

Број реализованих пројеката и 
проценат остварености њихових 
резултата 

Осигурати доступност 
информација младима кроз 
различите медије 

Успоставити рад омладинског инфо центра при канцеларији 
за младе 
Направити радио и тв емисије за промоцију омладинске 
политике 
Организовати издавачку секцију која ће штампаним и 
електронским часописима слати информације до младих 

Квалитет и квантитет информативних 
садржаја и број корисника истих 

Опремити простор за деловање 
младих у различитим областима 

Организовати тематске радионице за различите 
узрасте и области и за сваку од њих обезбедити 
основна средства за рад 
Опремити просторе за омладински активизам у 
руралним срединама 

Број радионица, фонд рада и 
резултати учесника у радионицама 

Прилагодити програме и садржаје 
институција културе потребама 
младих. 

Биоскопске пројекције и представе прилагодити 
најмлађим узрастима 
Књижевне вечери и промоције младих 
уметника и стваралаца 

Квалитет и квантитет садржаја за 
младе и број конзумената истих 

Обезбедити простор на отвореном 
који ће омогућити деци безбедну 
игру 

Одржавати постојеће и створити услове за 
изградњу нових локација које су безбедне да 
дечију игру 

Број дечијих игралишта на отвореном 
и стање безбедности терена и справа 
за игру деце 



 

 

 

 

ОБЛАСТ СПОРТ 

Проблеми 

 Недостатак стратешког опредељења на релацији масовни-врхунски спорт, 

 недостатак финансијских средстава. 

 Недовољна сарадња са школама и медијима у циљу промоције спорта , 

 недостатак системске афирмације спорта у циљу омасовљења. 

 Недовољно улагање у опрему,инфраструктуру и кадрове у спорту. 

 Недовољно развијена свест о важности бављења рекреативним спортом код младих. 

ЦИЉ 
Утицај на важност и неопходност здравља младих као и имплементирање тог циља у животне навике. 
Стварање услова за врхунска достигнућа у спорту. 

Задаци Активности Индикатори остварења Носиоци активности 

Учврстити сарадњу са образовним 
институцијама, медијима и 
ресорним Министарствима ради 
промоције и популаризације 
спорта 

Креирати план за омасовљење спорта ка о званичан 
документ који би био производ заједничког рада 
кључних чинилаца за ову област 
Направити предлог критеријума  за програме у 
спорту,као и план евалуације,те основати комисију 
,као тело за стратешка питања развоја спорта. 
Направити и спроводити транспарентни план 
подршке надареним спортистима-
опрема,стипендије и др. 

Усвајање и примена званичних 
докумената (одлука, планова и 
програма)  

Локална самоуправа, 
Дирекција за омладину и спорт, 
Спортски савез, 
спортски клубови,  
Спортски центар „Петровац на Млави“, 
школе, 
медији, 
ресорна министарства 

Промовисати спорт и здраве 
стилове живота у јавности кроз 
организацију различитих догађаја 

Организовати едукативне садржаје у школама и  путем медија 
редовно слати информације младима о важности очувања 
физичке кондиције и бављења спортом 
Организовати већи број спортских манифестација (турнира, 
такмичења, олимпијада и сл.) у сарадњи са релевантним 
институцијама и организацијама 
Организовати спортске кампове за размену искустава и 
припреме спортиста  
Креирање и промовисање видео спотова,и другог рекламног 
материјала којим се указује на важност бављења рекреативним 
спортом. 

Квантитет и квалитет 
организованих догађаја, број 
учесника и корисника и њихов 
степен задовољства понудом 

Одржавање постојеће спортске 
инфраструктуре и стварање услова 
за развој нових  

Направити план ревитализовања и план за 
изградњу нових терена и сала. 
Унапредити вештине додатног налажења 
финансија кроз писање пројеката. 

Остварење плана ревитализације 
и изградње спортске 
инфраструктуре 

Едуковати и информисати 
спортске раднике о новинама у 
области спорта 

Организовати семинаре из области менаџмента у 
спорту за одговорне у спортским клубовима. 

Процена унапређења рада 
спортских радника и примене 
стеченог знања 

 



 

 

 

ОБЛАСТ ЗДРАВЉЕ 

Проблеми 

 Недовољно развијена свест о здравим стиловима живота и недостатак подршке правилном психо-физичком развоју младиху 
областима: развоја здраве и стабилне личности код младих, рекреација, исхрана и репродуктивно здравље. 

 Недовољно организован и континуиран рад на превенцији: болести зависности (дуван, алкохолизам, наркоманија) 
сексуално преносивих болести и ХИВ-а, менталних проблема у развојном добу, агресивног понашања и насиља. 

ЦИЉ 
Едуковати младе о основним принципима очувања физичког и менталног здравља и потенцијалним 
опасностима и ризицима као и начиним заштите. 

Задаци Активности Индикатори остварења Носиоци активности 

Направити план едукације 
деце и младих према 
узрастима 

Оформити тим стручних сарадника и 
представника релевантних институција 
који ће израдити оптималан план и 
програм едукације младих и деце о 
одређеним темама из области здравства 

Примена усвојеног плана и 
реакције директних 
корисника планираних 
програма 

Дом здравља Петровац на Млави, 
Здравствени центар Петровац,  
Дирекција за омладину и спорт,  
Центар за социјални рад,Основне 
и средња школа, Ђачки 
парламенти, НВО сектор 

Реализовати едукативне 
догађаје за децу, младе и 
родитеље 

Организовати трибине и радионице за 
циљне групе прилагођено тематски и 
структурно свакој појединачно и 
информисати јавност о јавном здрављу, 
здравим стиловима живота, спорту, 
здравој исхрани, психичкој страни здравог 
живота и могућим болестима и начинима 
заштите. 
Организовати јавне кампање на тему 
здравља. 

Број реализованих догађаја 
и посећеност 

Успоставити програм 
вршњачке едукације у 
сарадњи са здравственим и 
образовним институцијама  

Реализовати програме обуке за вршњачке 
едукаторе на тему здравља. 
Организовати вршњачке радионице у 
основним и средњим школама на подручју 
општине 
Медијски испратити догађаје 

Укупан број учесника 
радионица и обучених 
вршњачких едукатора. 

 

 



 

 

 

 

ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

Проблеми 

 Проблеми везани за породичне односе: пад система вредности у друштву, незадовољство породичним односима, 
занемаривање породичних проблема,лоши породични  узори, улазак младих у конфликт са законом као начин скретања 
пажње породице. 

 Проблеми везани за школство и остале институције,лоше економске ситиуације и незапослености, неадекватна законска 
регулатива и њена примена у области младих и конфликата са законом, недовољно познавање закона од стране младих, 
недовољно санкционисање различитих група које негативно утичу на младе. 

 Проблеми везани за негативан утицај вршњачких група, идентификација са носиоцима негативних модела понашања 
(доказивања, имиџа, забаве,провода) 

ЦИЉ 
Смањење броја младих који долазе у конфликт са законом у општини Петровац на Млави  унапређењем 
превентивног деловања кључних васпитних фактора кроз едукативне активности. 

Задаци Активности Индикатори остварења Носиоци активности 

Пружити подршку младима 
у проблему кроз 
психолошки прихватљив 
приступ проблему  

Отворити саветовалиште за младе са 
поремећајем у друштвеном понашању на 
територији општине 

Рад саветовалишта и број 
корисника услуга Локална самоуправа, Дирекција за 

омладину и спорт, Центар за 
социјални рад, Здравствени 
Центар, Медији, Школе, 
Полицијска станица Петровац на 
Млави 

Едукација младих и њихових 
родитеља о проблемима 
везаним за односе у 
породици и друштву. 
 

Организовати едукативне  активности о 
законској регулативи за младе о 
поремећајима у друштвеном понашању 
Оформити тимове за вршњачку едукацију 
у средњој и основним школама. 
 

Број едукативних 
активности и корисника тј 
учесника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

Проблеми 

 Недовољно  поспешивање  запошљавања  младих: недовољно  информисање  о   могућности запошљавања,  могућностима  
усавршавања,  потребама  тржишта ,недовољна оснаженост  за професионално остваривање (низак ниво знања и 
мотивисаности).   

 Недовољна  предузетништва  младих:  недовољно  информисање  о  могућностима  развоја предузетништва младих.  

 Побољшавање међуинституционалне сарадње: недовољна  сарадња  образовних  институција, привредних субјеката и 
Националне службе за запошљавање 

ЦИЉ 
Повећање броја запслених међу младима и осамостаљивање младих као финансијски независних чланова 
друштва који одговорним радом доприносе општем добру у заједници 

Задаци Активности Индикатори остварења Носиоци активности 

Едукација младих о 
самозапошљавању 

Организовање семинара за 
самозапошљавање и активно тражење посла; 
 Организовање семинара са темема развој 
туризма и регистрација и категоризација 
туристичких објеката и услуга 
 Информатички курсеви 
Курсеви страних језика 
Континуирана сарадња са НСЗ на 
едукативним програмима тражења посла 

Квантитет и квалитет 
садржаја оцењен на основу 
искуства корисника 
едукативних програма 

Школе, Национална служба за 
запошљавање, приватни 
предузетници, релевантне 
институција и организације из 
окружења. Умрежавање релевантних 

организација, институција 
и појединаца на стварању 
повољне климе за развој 
предузетништва међу 
младима 

Успостављање контаката са партнерима у 
региону ради преношења модела 
омладинског предузетништва у средњу школу 
 Развијање сарадње са регионалним 
агенцијама на пружању услуга за развој 
предузетништва 
Унапређивање радне праксе кроз редовни 
школски програм 
Анимирање приватних предузећа за 
ангажман волонтера и приправника 

Број актера на 
умрежавању и процена 
примене планираних 
активности на пољу 
искоришћења примера 
добре праксе. 



 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Проблеми 

 Низак  ниво  знања  везан  за  екологију  и  очување  животне  средине, низак  ниво  еколошке свести ,  недостатак 
неформалног еколошког образовања   

 Недовољна  оснаженост цивилног  сектора  у  области  екологије и  одрживог развоја:  недовољан број младих активиста, 
недостатак стратешког приступа и заједницке визије, недостатак конкретних решења  и  акција, недовољна  подршка 
програмима, недовољна  организованост .   

 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 .  

ЦИЉ Подизање свести о заштити животне средине кроз едукацију и организовање практичних активности 

Задаци Активности Индикатори остварења Носиоци активности 

Едукација 

вршњачка едукација за очување животне 
околине 
Промоција заштите животне средине у 
јавности (путем електронских и штампаних 
медија и пропагандног материјала) 
 

Број организованих 
едукативних садржаја, број 
медијских наступа, 
дистрибуирани материјал и 
учесници едукације 

Локална самоуправа, Дирекција за 
омладину и спорт, КЈП Извор, 
школе, медији. 

Практична примена 
основних принципа о 
заштити животне средине  

Формирање школских еко-парламената и 
удружења љубитеља природе (мрежа еко-
парламената и других нво које се баве 
питањем заштите животне средине) 
Прикупљање секундарних рециклажних 
сировина и дистрибуција на даљу обраду 
Организовање акција (конкурса за уређење 
школских дворишта, еко камп за младе и 
уређење приобаља реке Млаве) 
Обележавање важних датума /дан планете 
Земље, дан паркова, дан младих и сл.) 

Број и обим акција, 
конкретни резултати акциј 
(број очишћених депонија, 
оформљених група, 
учесници) 

 


