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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), 37. тачка 
6. Статута Општинe Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 20. седници, 
одржаној дана 20. децембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
о усвајању Локалног акционог плана за младе у Општини Бачка Паланка за 

период 2016-2019. године

Члан 1.

Усваја се Локални акциони план за младе у Општини Бачка Паланка за период 
2016-2019. године, у предложеном тексту.

Одељак 1       УВОД

1.1 Уводна реч председника општине

Локални акциони план за младе је важан документ који се бави младима и побољ-
шањем њиховог положаја на територији општине Бачка Паланка и представља стра-
тешки план сачињен на основу интересовања младих и односи се на све сфере живота 
ове циљне групе.

Локални акциони план за младе је стратешки документ при чијој изради смо сле-
дили смернице, принципе и вредности који су дефинисани Националном стратегијом за 
младе.Такође, овим Акционим планом се општина Бачка Паланка обавезује да ће предла-
гати мере и акције које ће бригу о младима учинити одрживом и са годинама све бољом. 
До сада смо формирали Савет за младе општине Бачка Паланка као и Канцеларију за 
младе, свесни да без институционалног оквира, иза којег стоји локална самоуправа, као 
гарант реализације планираних мера, нема уверљивог доказа посвећености системат-
ском бављењу младима у континуитету, на начин који ће услове њиховог живота и рада 
трајно променити на боље.

Овим документом предвиђене су активности које ће у многоме унапредити бригу 
о младима и које ће помоћи при стварању услова за њихов квалитетнији живот и активно 
учествовање у савременим токовима развоја друштва.

У изради Локалног акционог плана за млaде, локалне институције и организације 
су кроз партнерски рад препознале размену информација и идеја као једини ефикасанме-
тод да секреирају најоптималнија решења како би се брига о младима унапредила.

Како су млади општине Бачка Паланка наш највећи ресурс, наша је обавеза, али и 
задовољство да наставимо да им пружамо сву неопходну институционалну, програмску 
и финансијску подршку.Сигуран сам да ће они то умети да цене,и шансу коју им пру-
жамо умети да искористе да заједно поделимо одговорност за њихов бољи живот.
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Како би младима наше општине пружили поменуту подршку и створили боље 
услове за њихов развој, рад и останак у свом граду општина Бачка Паланка кроз усвајање 
новог Локалног акционог плана за младе на један начин наставља подршку и ствара 
услове за даљи рад и унапређење положаја младих наше општине.

Председник општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница

1.2 Канцеларија за младе

Канцеларија за младе је саставни део локалне самоуправе и представља мост како 
између локалних актера међусобно (општине, локалних институција и организација 
и младих) тако и са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину и Министар-
ством омладине и спорта.Канцеларија за младе пружа институционални оквир, кроз 
који млади могу да утичу на одлуке које се директно тичу њих.Такође, канцеларија за 
младе омогућава свим локалним институцијама и организацијама које се баве младима, 
да се умреже и кроз максимално искоришћавање постојећих ресурса унапреде квалитет 
услуга за младе.

Главни циљ формирања локалне канцеларије за младе је стварање услова у локал-
ној средини, општини Бачка Паланка, за квалитетнији живот младих људи и њихово 
активно учешће у савременим токовима развоја друштва.Да би се успешно бавили омла-
динском политиком на локалном нивоу, неопходно је да локална самоуправа постави 
институционални оквир (канцеларија за младе и савет за младе) који ће да обезбеди кон-
тинуитет и системско спровођење мера испланираних према стварним потребама мла-
дих у одређеној средини и расположивих ресурса.

Канцеларија за младе Општине Бачка Паланка основана је 10.септембра 2010. 
године, као 111. Канцеларија за младе у Србији. Канцеларија за младе основана је са 
циљем да се системски бави проблемима и потребама младих. Примарни циљ је био да 
младе афирмишемо и укључимо у друштвене процесе, пружимо подршку иницијати-
вама и пројектима младих, као и  идентификовање потреба и проблема младих и присту-
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пање методама њиховог решавања, као и промовисање вредности толеранције, пошто-
вања људских права и равноправности.

Задаци Канцеларија за младе:

 - израда планских докумената

 - стварање услова и остваривање комуникације свих релевантних и одговорних 
субјеката за развој младих на локалном, покрајинском и републичком нивоу

 - организовање креативних радионица из различитих области

 - пружање подршке омладинским организацијама на територији општине Бачка 
Паланка

 - проналажење нових могућности финансирања програма за младе

 - израда програма и пројеката које ће креирати и реализовати у зависности од 
потребе младих

Области којима се Канцеларија за младе бави:

 - образовање младих

 - запошљавање младих

 - здравље и социјална политика према младима

 - безбедност младих

 - информисаност и мобилност младих

 - слободно време младих, култура и спорт

 - активно укључивање младих у друштво и волонтеризам

 - млади у руралним срединама

 - екологија и одрживи развој

Млади постојањем Канцеларије за младе добијају:

 - -разумевање и подршку,

 - -подстицај за активно учешће у животу њихове локалне средине,

 - -признавање и уважавање њихових права, интереса и потреба,

 - -приступ информацијама,

 - -материјалне и техничке ресурсе,

 - -физички простор за реализацију својих пројеката, иницијатива и идеја.
Tokoм 7 година рада, Канцеларија за младе је остварила бројне контакте, партнер-

ства, пројекте, учешће на тренинзима, семинарима и слично.Конкретне активности које 
је Канцеларија за младе уз подршку руководства општине Бачка Паланка спроводила, 
јесу техничка и логистичка помоћ младима у реализацији њихових иницијатива, али и 
унапређивање и осмишљавање нових активности у области омладинске политике.
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1.3Радна група за израду ЛАП-а за младе
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1.4 Методологија рада

Процесом израде ЛАП-а координисала је Радна група за израду ЛАП-а, а у складу 
са ГИЗ  методологијом1 која је обухватала следеће сегменте:

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а

2. Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а

3. Стратешко и акционо планирање (кроз 4 обуке)

4. Процес јавне расправе

5. Усвајање стратешког документа од стране општине

Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а – Први корак у 
процесу израде ЛАП-а било је формирање Радне групе за израду ЛАП-а и дефинисање 
динамике будућих активности како би финални стратешки документ биоусвојен на сед-
ници Скупштине општине у текућој години. У припремној фази договорено је да ЛАП 
за младе буде стратешки документ који планира активности за период од 4 годинe (2016-
2019.) уз детаљан план (акциони план) за 2018. годину. Такође је договорено да ће у свакој 
наредној години коју обухвата ЛАП бити спроведен процес процене постигнутих резул-
тата 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 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 ресур-
сима локалних институција и организација које се у неком делокругу свога рада баве 
младима. Наведени подаци су прикупљаникроз упитнике који су саставни део методо-
логије, а процесом дистрибуције и прикупљања упитника координисала јелокална КЗМ 
уз стручну помоћ  Радне групе за израду ЛАП-а за младе.

Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података кроз реа-
лизацију 4 обуке из области стратешког и акционог планирања, издефинисани су стра-
тешки правци развоја општине у области омладинске политике у нареднe4 годинe као и 
општински приоритети за наредну годину. У дефинисању и креирању конкретних актив-
ности, поред наведених података, кључну улогу је имала и анализа локалних ресурса, 
односно реалне могућности локалне заједнице. Обуке су организоване за све чланове 
Радне групе за израду ЛАП-а за младе.

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

Одељак 2     ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Локални акциони план за младе општине Бачка Паланка у току свог рада и у кре-
ирању мера за побољшање статуса младих, користиће принципе на којима је заснована 
Национална стратегија за младе, јер произилазе из вредносног система чији су основ 

1 ГИЗ методологија израде ЛАП-а искреирана је 2009. године и препоручена од стране Министарства омалди-
не и спорта као модел добре праксе за планирање у области омладинске политике на локалном нивоу. Обухвата приру-
чник за израду ЛАП-а, Матрицу за израду ЛАП-а и сет обука из стратешког и акционог планирања. Према наведеној 
методологији искреирани су локални планови у 109 градова и општина Србије.
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Устав Републике Србије, Универзална декларација о људским правима, Конвенција УН о 
правима детета са Протоколима, Конвенција Савета Европе о људским правима и основ-
ним слободама и Међународни пакет о грађанским и политичким правима.

Принципи локалног акционог плана за младе  су:
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права 

без обзира на пол, расну и националну припадност, религијско и политичко 
опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функционалне 
сметње/инвалидитет. Обезбеђују се равноправне могућности за развој мла-
дих засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, властитим 
изборима и способностима.

• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, 
на информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу 
са разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. 
Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, сло-
боде, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих.

• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са мла-
дима, 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 потенција-
лима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих 
ресурса младима у Србији. Обезбеђују се услови за очување здравља младих 
и квалитетно спровођење слободног времена. Афирмише се и стимулише 
постепено увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима. 

• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих 
у изградњи демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке 
солидарности, подстиче се култура ненасиља и толеранције међу младима.

• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са 
вршњацима и подстиче интергенерацијска сарадња на локалном, национал-
ном 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 обла-
стима људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и кре-
ативних приступа усмерених на неговање и развијање интеркултуралног 
дијалога међу младима. 

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

• Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и актив-
ности који се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевант-
ним подацима и резултатима истраживања о младима.



3074 страна - Број 40/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       25. децембар  2017. године

Одељак 3     ВИЗИЈА И МИСИЈА

3.1 ВИЗИЈА

Треба да дамо све од себе, да заједничким снагама унапредимо квалитет живота 
млaдих, а Канцеларија за младе ће бити алат којим ћемо ујединити све оне који раде 
за младе.Активношћу усмереном ка младима циљ је да се успостави такав друштвени 
миље који ће младима пружити шансу да своје животне и радне способностиреализују 
на територији општине Бачка Паланка. Смисао рада са младима је пуно остварење њихо-
вих  креативности, те потреба да  општину Бачку Паланку препознају  као средиште свог 
будућег животног деловања. 

3.2 МИСИЈА

Канцеларија за младе општине Бачка Паланка настоји да унапреди квалитет живота 
младих у граду и насељеним местима Бачка Паланке, заговарајући вредности грађанског 
друштва, у складу са локалном, покрајинском и националном стратегијом за младе, кроз 
стални дијалог са младима и сарадњу са свим субјектима релевантним за развој младих 
људи, а у циљу решавања проблема младих и уважавања њихових потреба.

Одељак 4     КОНТЕКСТ

4.1 ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Положај и границе:Општина Бачка Паланка се налази у Аутономној покрајини 
Војводини и  припада Јужнобачком административном округу. Територија Општине 
Бачка Паланказаузима површину од 579 км² ( од чега на пољопривредну површину 
отпада 47.342 ha, а на шумску 2.801ha)  и подељена је на 12 насеља у југозападној Бачкој 
(Бачка Паланка, Челарево, Обровац, Товаришево, Карађорђево, Младеново, Нова Гајдо-
бра, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пивнице Параге), а њој припадају и два мања насеља 
у Срему (Нештин и Визић). Општина Бачка Паланка се граничи са осам општина од 
којих су четири у Бачкој (Бач, Оџаци, Врбас и Бачки Петровац), три у Срему (Шид, 
Сремска Митровица и Беочин), а јужно од Дунава је Општина Вуковар (односно Вуко-
варско- сремска жупанија) у Хрватској.

Слика 1. Положај Општине Бачка Паланка у Републици Србији и Јужнобачком округу
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4.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Табела 1. – Број становника

Година пописа
Институционалне јединице

Република Србија Општина Бачка Паланка

1948 6.527.583 46.795
1953 6.978.119 48.948
1961 7.641.962 52.199
1971 8.446.726 54.410
1981 9.313.686 58.155
1991 7.822.795 58.835
2002 7.498.001 60.966
2011 7.186.862 55.528

*Републички завод за статистику  - РЗС

Табела 2. Тенденције у промени броја становника

Година
пописа

ОПШТИНА Бачка Паланка
Укупан број 
становника

Промена броја 
становника 

Промена броја 
становника %

1948 46.795 - -
1953 48.948 2.153 4,60
1961 52.199 3.251 6,64
1971 54.410 2.211 4,23
1981 58.155 3.745 6,88
1991 58.835 680 1,17
2002 60.966 2.131 3,62
2011 55.528 -5.438 -8,92

*Републички завод за статистику  - РЗС



3076 страна - Број 40/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       25. децембар  2017. године

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

КАТЕГОРИЈЕ
Попис  2002 Попис 2011

Број Удео у укупном 
становништву (%) Број Удео у укупном 

становништву (%)

УКУПНО

Укупно 60.966 100 55.528 100

мушко 29.500 48,39 27103 48,81

женско 31.466 51,61 28425 51,19

0-4

Укупно 2717 4,46  2537 4,57

мушко 1398 2,29  1314 2,37

женско 1319 2,16  1223 2,20

5-9

Укупно 3089 5,07  2760 4,97

мушко 1506 2,47  1443 2,60

женско 1583 2,60  1317 2,37

10-14

Укупно 3622 5,94 2659 4,79

мушко 1890 3,10 1391 2,51

женско 1732 2,84 1268 2,28

15-19

Укупно 4214 6,91 3030 5,46

мушко 2081 3,41 1511 2,72

женско 2133 3,50 1519 2,74

20-24

Укупно 4287 7,03  3286 5,92

мушко 2193 3,60 1756 3,16

женско 2094 3,43 1530 2,76

25-29

Укупно 4256 6,98  3623 6,52

мушко 2187 3,59  1881 3,39

женско 2069 3,39  1742  3,13

**Републички завод за статистику  - РЗС



25. децембар 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 40/2017 - страна 3077  

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

НАЦИОНАЛНОСТ

Попис  2002 Попис 2011

Број
Удео у укупном 
становништву 

(%)
Број

Удео у 
укупном 

становништву 
(%)

Срби 47.916 78,59 43843 78,96
Црногорци 186 0,31 133 0,24
Југословени 1041 1,71 160 0,29
Албанци 80 0,13 72 0,13
Бошњаци 18 0,03 11 0,02
Бугари 5 0,01 5 0,01
Буњевци 17 0,03 22 0,04
Власи - - - -
Горанци - - - -
Мађари 1.490 2,44 1356 2,44
Maкедонци 51 0,08 51 0,09
Муслимани 79 0,13 69 0,12
Немци 102 0,17 105 0,19
Роми 841 1,37 1064 1,92
Румуни 4 0,01 6 0,01
Руси 20 0,03 25 0,05
Русини 53 0,09 53 0,09
Словаци 5.837 9,57 5047 9,09
Словенци 35 0,06 39 0,07
Украјинци 28 0,04 27 0,05
Хрвати 982 1,61 819 1,47
Чеси 20 0,03 - -
Остали 44 0,07 89 0,16
Неопредељени 1481 2,43 1870 3,37
Регионална 
припадност 78 0,12 501 0,90

Непознато 558 0,91 161 0,29
Укупно 60966 100% 55528 100%

*Републички завод за статистику  - РЗС



3078 страна - Број 40/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       25. децембар  2017. године

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

Попис  2002 Попис 2011
Укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке

Укупно 
становништво  15 и 

више година
51.538 24.706 26.832 47572 22955 24617

Без школске  спреме 2.808 603 2.205 1340 230 1110
Непотпуно основно 

образовање 8.140 2.968 5.172 5188 1678 3510

Основно образовање 13.877 6.503 7.374 11528 5347 6181
Средње образовање 22.189 12.237 9.952 23931 13062 10869
Више образовање 1.941 976 965 2003 975 1028

Високо образовање 2.203 1.182 1.021 3504 1621 1883
Непознато 380 237 143 78 42 36
**Републички завод за статистику  - РЗС

Неписмена лица - Када су питању неписмена лица, у општини Бачка Паланка, 
према попису из 2011 године, 884  лица је регистровано као неписмено, односно 1,76 % 
становништва. Од тога неписмених младих узраста од 10-14 година регистровано је 13 , 
младих узраста од 15-19 година регистровано је 25 и младих од 20-34 године, регистро-
вано је 45. 

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

Категорије

ОПШТИНА _____

УКУПНО Компијутерски 
писмена лица

Лица која 
делимично 

познају рад на 
рачунару 

Компијутерски 
неписмена 

лица

УКУПНО 47572 15325 7930 24317
мушкарци 22955 7816 4125 11014

жене 24617 7509 3805 13303
**Републички завод за статистику  - РЗС

Када су у питању подаци о компијутерској писмености на нивоу јужнобачког 
округа, 42,51% становништва се изјаснило као компијутерски неписмено, док делимично 
познавање рада на рачунару има 15,26% становништва, док 42,23% чине лица која су се 
изјаснила да су компијутерски писмена. Када су питању компијутерски неписмена лица 
54,72% чине жене, док 40,45% мушкарци
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Табела 7. Структура незапослених лица према степену образовања 31.12.2016. 
години

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

КАТЕГОРИЈЕ
УКУПНО ЖЕНЕ МУШКАРЦИ

УКУПНО 5.636 2.939 2.697

СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

I 1.732 886 846
II 315 155 160
III 1.443 647 796
IV 1.520 868 652
V 18 5 13

VI-1 132 80 52
VI-2 118 76 42
VII-1 354 221 133

VII-2 4 1 3
*Национална служба за запошљавање

Табела 8. Структура незапослених лица према полу и старости 31.12.2016. години

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

ГОДИНЕ 
СТАРОСТИ

 УКУПНО ДЕВОЈКЕ МЛАДИЋИ
УКУПНО 5.636 2.939 2.697

15-19 година 171 77 94
20-24 година 548 267 281
25-29 година 637 318 319
30-34 година 681 400 281
35-39 година 703 405 298
40-44 година 675 381 294

Остали 2.221 1.091 1.130
*Национална служба за запошљавање

4.3 АНАЛИЗА ЛОКАЛНИХ РЕСУРСА

4.3.1 Људски ресурси – анализа кључних актера

Локална самоуправа – Општина Бачка Паланка у оквиру своје делатности оба-
вља послове социјалне, дечије и здравствене заштите и у буџету издваја значајна сред-
ства за младе и то :
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 - ђачке и студентске стипендије за ученике средњих школа који су имали просек 
4,50 и више, као и за студенте који су на буџету на факултету и имају просек 
од минимум 8,

 - награде за ученике носиоце Вукових диплома,

 - суфинансирање спортских организација,

 - суфинансирање удружења која се баве младима, 

 - регресирани превоз за средњошколце, студенте, роме и лица са инвалидите-
том и децу са посебним потребама,

Социјална заштита-Центар за социјални рад-Центаре за социјални рад у Бачкој 
Паланци стручним радом спороводи социјалну заштиту младих. Неке од мера у области 
социјалне заштите које обухватају омладину су :

 - једнократна помоћ,

 - помоћ за смештај у установи социјалне заштите или другу породицу,

 - породично и брачно саветовалиште.

Црвени крст Бачка Паланка-Црвени крст Бачка Паланка континуирано током 
године спороводи низ активности везано за младе; неке од активности су :

 - скупљање и набавка гардеробе,

 - одмор за материјално угрожену омладину у Одмаралишту Црвеног крста у 
Баошићима, као и у Одмаралишту Багремара у Бачкој Паланци,

 - едукативне радионице организују се у просеку око двадесет пута годишње у 
школама на територији општине и у просторијама Црвеног крста и обухва-
тају теме које су кључне за данашњу омладину: болести зависности, преносиве 
полне болести, вршњачко и породично насиље . . . 

Просвета – На територији општине Бачка Паланка постоји 11 основних школа, 
једна основна музичка школа, и три средње школе. Све три средње школе налазе се у 
граду Бачка Паланка. Већина школа поседује сале за физичко васпитање, кошаркашке и 
фудбалске терене на отвореном, а неке од школа и мини спортске дворане. 

Запошљавање – На територији општине Бачка Паланка у насељеном месту Бачка 
Паланка  постоји Национална служба за запошљавање-Филијала Нови Сад-Организа-
циона јединица Бачка Паланка, која спроводи активну политику запошљавања на тери-
торији Општине Бачка Паланка. 

Здравство – На територији општине Бачка Паланка у насељеном месту Бачка 
Паланка постоји Дом здравља” Др Младен Стојановић”, две амбуланте , као и амбуланте 
у сеоским насељима општине.  

Институције културе - Народна библиотека „ Вељко Петровић” 

 - у 2017. години Библиотека располаже са око 188.000,00 наслова. Библи-
отека има огранке у свих тринаест села општине Бачка Паланка. Од самог 
настанка Народне библиотеке „Вељко Петровић” почело је да живи и Зави-
чајно одељење. Прво у оквиру целокупног фонда а онда почетком осамдесетих 
година издвојило се као самостално одељење. Завичајно одељење истражује, 
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сакупља, обрађује, чува те даје на коришћење књиге и периодику (новине)  
везано за Бачку Паланку. 

Цивилни сектор-култура

Општина Бачка Паланка тренутно броји око десет активних културно-уметнич-
ких друштава. У самом граду Бачка Паланка активан је  ЦТКУ ”Коста Абрашевић” док 
на селима делују сеоска културно-уметничка друштва. Културно-уметничка друштва 
првенствено негују традиционалну културу и уметност и у склопу тога баве се очу-
вањем материјане и нематеријалне кулутурне баштине. Поред тога завидан број младих 
укључен је у рад ликовне, литерарне, драмске, глумачке секције као и рад хорова.

Удружења грађана

На територији општине Бачка Паланка тренутно је активно око 250 удружења 
грађана. Пројектним активностима већине ових удружења обухваћена је и популација 
младих.

Верске заједнице    

При Српској Православној Цркви „ Св. Јован Крститељ” у Бачкој Паланци постоји 
православни хор који окупља и омладину.

Полиција

Што се тиче проблема са криминалом, насиљем и болестима зависности Министар-
ство унутрашњих послова реализује  програме и акције везано за борбу против напред 
наведених појава. При основним и средњим школама, Полицијска станица Бачка Паланка 
спроводи различита предавања активности и пројекте („ Безбедно детињство”, „ Безбед-
носна кулутура младих” . . . ).

Медији

У општини Бачка Паланка постоје Радио Тавор и Радио Импулс, портали http://
www.backapalanka.rswww.backapalanka.info, www.backapalankavesti.com, https://sr-rs.
facebook.com/sport.backapalanka.7, www.facebook.com/pg/kancelarijazamladeopstineBac-
kaPalanka/photos/?ref=page_internal и недељник „Недељне новине“. Општина успешно 
сарађује са телевизијским станицама ТВ К25, ТВ Фрушка гора, и ТВ Војводина.

Јавне установе

Културни центар Бачка Паланка, Туристичка организација Општине Бачка 
Паланка, Установа за спорт и рекреацију Тиквара, у оквиру својих активности у великој 
мери укључују и омладину са територије општине. 

Спортске организације и удружења

Тренутно на територији општине Бачка Паланка је регистровано преко педесет 
спортских организација и удружења која је баве фудбалом, одбојком, кошарком , руко-
метом, тенисом, борилачким спортовима и вештинама, кајаком, куглањем, спортским 
риболовом, шахом, а постоји и мото клуб. 



3082 страна - Број 40/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       25. децембар  2017. године

4.3.2 Анализа материјалних и техничких ресурса

СЕКТОР ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ

Локална самоуправа 1.Канцеларија за младе
2.Савет за младе

Социјална заштита 1.Центар за социјални рад

Просвета

1.ОШ”Десанка Максимовић” Бачка Паланка
2.ОШ”Свети Сава” Бачка Паланка
3.ОШ”Вук Караџић” Бачка Паланка
4.ОШ”15.октобар” Пивнице
5.ОШ”Браћа Новаков” Силбаш-Деспотово-Параге
6.ОШ”Алекса Шантић”
Гајдобра-Нова Гајдобра
7.ОШ”Бранко Ћопић” Младеново- Карађорђево
8.ОШ”Милета Протић” Товаришево
9.ОШ”Жарко Зрењанин” Обровац
10.ОШ”Здравко Челар” Челарево
11.ОШ”Херој Пинки” Бачка Паланка
12.Гимназија”20. октобар” Бачка Паланка
13.ССШ”Др Радивој Увалић” Бачка Паланка
14.СТШ”9. мај” Бачка Паланка
15. ОМШ” Стеван Христић” Бачка Паланка

Запошљавање НСЗ-Филијала Нови Сад-Организациона јединица Бачка 
Паланка

Здравство Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
Цивилни сектор Велики број удружења –„малих“ – отежано финансирање

Верске заједнице

Православна црква,
Католичка црква,
Протестантска црква,
Адвентистичка црква,
као и већи број верских заједница .

Полиција Полицијска станица Бачка Паланка 

Медији Радио“Тавор“, Радио“Импулс“, Недељник“ Недељне 
новине“, као и неколико интернет портала.

Спортске организације и 
удружења

Због великог броја спортских организација и удружења која 
делују на територији општине Бачка Паланка израђивач акта 
неће наводити појединачне називе истих.

Друге друштвене 
организације и 
удружења која се баве 
младима

Због великог броја друштвених организација  и удружења 
која делују на територији општине Бачка Паланка а која 
се баве младима (нпр. КУД-ови...) израђивач акта неће 
наводити појединачне називе истих.



25. децембар 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 40/2017 - страна 3083  

4.3.3 Финансијски ресурси

а) Издвајања из градског буџета за потребе младих 

Врста трошка 2015. 2016. План за  2017.
Финансирање активности младих  
(Центар за таленте) 6.670.000,00 7.200.000,00 7.230.000,00

Финансирање НВО у активностима 
које се односе на младе 1.958.400,00 1.715.000,00 1.595.000,00

Средства обезбеђена за социјалну 
помоћ деци и омладини 47.102.756,50 62.931.479,00 60.220.300,00

ТОТАЛ 55.731.156,50 71.846.479 69.115.300

б) Издвајања за рад локалне канцеларије за младе 

Општинском Одлуком о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 
2016. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка” 34/2016. од 30 новембра 2016. 
године) издвојено је 770.000.00, динара.
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4.5 SWOT aнализа

S    Предности

 - Добар географски положај 
општине

 - Отворена и активна КЗМ

 - Постојање омладинских орга-
низација (КУД-ови, Омла-
дински клуб при Гимна-
зији,...) и бројних институција 
(ЦСР, Суд, МУП, Дом здра-
вља и саветовалишта, НСЗ,...)

 - Развијена привреда 
(друштвено одговорна преду-
зећа)

 - Велики број манифестација и 
активности усмерене ка мла-
дима

 - Постојање волонтера и њихова 
заинтересованост за рад

 - Обучена мрежа вршњачких 
едукатора

W    Слабости

 - Слаба повезаност села и града
 - Непостојање сталног/адекватног 

простора за младе и њихове актив-
ности (посебно на селима)

 - Савет за младе није функционалан
 - Неинформисаност младих
 - Недовољно учешће нладих у реша-

вању сопствених проблема, као и у 
предлагању и одлучивању у локал-
ним органима власти

 - Мањкавост професионалних стан-
дарда и компетенција

 - Неорганизовано културно поље, 
односно неструктуирано коришћење 
слободног времена код младих

 - Непостојање позоришта
 - Непостојање медија намењених 

искључиво младима
 - Мали број волонтера
 - Недовољно издвајање буџетских 

средстава за рад са младима
 - Лоша економска ситуација

O   Могућности 

 - Отварање Инфо- центра

 - Сарадња са осталим КЗМ и 
искуства других општина

 - Конкурси и пројекти

 - Активирање омладинске зад-
руге, сезонски послови

 - Програми запошљавања мла-
дих

T      Претње

 - Недовољна сарадња између инсти-
туција

 - Емиграција младих ка већим градо-
вима и у друге државе

 - Незапосланост и неинформисаност 
младих

 - Предрасуде код младих и према 
младима

Одељак 5    ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА МЛАДИХ 

У септембру месецу Канцеларија за младе спровела је истраживање чији је циљ 
било испитивање потреба и проблема младих у општини Бачка Паланка, ради адекват-
ног планирања мера и активности у ЛАП-у за младе.

За потребе истраживања креиран је мерни инструмент, упитник са питањима које 
су млади попуњавали уз присуство анкетара. Упитником је обухваћено 167 испитаника 
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старости од 15 до 25 година који живе на територији општине Бачка Паланка. У истра-
живању су учествовали средњошколци, студенти,  млади са завршеним школовањем, 
незапослени или запослени, па се надамо да смо успели да стекнемо прави увид у пот-
ребе и интересовања младих.

Старосно доба Пол Укупно
М Ж

15-19 43 53 96
20-25 30 41 71

Укупно: 73 94 167

Табела 8: Основни подаци о узорку у односу на пол и старост

Графикон 1:Узорак у односу на пол

Слободно време младих, спорт и култура

Слободно време, спорт

Начин провођења слободног времена један је од одређујућих карактеристика 
живота младих, а када су средњошколци у питању, управо у том периоду дана млади 
добијају слободан простор за провођење активности по свом личном избору. Према 
резултатима последњег истраживања млади слободно време најчешће проводе са прија-
тељима (39%), или уз рачунар/таблет/телефон (29%). Нешто мање од четвртине испи-
таних најчешће проводи слободно време рекреативно бављење спортом. Пошто се сло-
бодно време дефинише као простор без обавеза, односно млади га доживљавају као 
време у ком могу да раде шта желе, а да није везано за школу/ факултет, посао, добијени 
резултати нам сугеришу да млади мање користе време за креативнији начин провођења 
слободног времена (писање, сликање, читање, свирање, разни хобији...). Међутим, охраб-
рује податак да се дружење са пријатељима као и бављење спортом у слободно време 
бави око 60%  од укупно испитаних.

43,7%

56,3%
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Графикон 2: Слободно време младих

Култура

Циљ културе, као области је оплемењивање младих  и обликовање простора где 
ће појединци/ке разијати своју културу живљења и доживљај културе у складу са лич-
ним афинитетима. Што се тиче мишљења младих о довољној понуди културних деша-
вања, 49,1% сматра да је понуда довољна односно сматрају да има доста дешавања али да 
треба још више. Док 50,9% сматра да нема довољно културних дешавања.

Графикон 3: Процена културних дешавања за младе
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Информисаност и мобилност младих

Информисаност

Право младих на приступ информацијама који за њих имају значај је изузетно 
важно у погледу подизања нивоа њихове партиципације у друштвеном животу.У овом 
истраживању смо одлучили истражити који су основни извори информисања код мла-
дих о садржајима који се тичу младих, да би се што ефикасније могли креирати канали 
између институција и младих.

Графикон 4: Начини информисања младих

Мобилност

Појам мобилности подразумева покретљивост, односно могућност избора младих 
у смислу места боравка, избора професије или достпуности ресурса.

новине и часописи дискусије са пријатељима
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Графикон 5: Избор у погледу миграције из родног града

На питање да ли би отишли из своје родне средине уколико би им се пружила при-
лика, млади су  у највећем проценту одговорили да би отишли у иностранство (34,7%) 
док нижи број процената испитаних наводи да би отишли у друго место/град у Србији 
(12,6%). 

12,6% од укупно испитаних је изјавило да би отишло било где, ако би имали при-
лику, док никада не би напустило своју родну средину 18%. Мотиве за овакав избор 
нисмо испитивали, иако се у јавности и у сличним истраживањима најчешће помињу 
запослење и потрага за бољим послом.

Активно учешће и волонтеризам младих
Активно учешће јесте област у којој се претпоставља активно укључивање мла-

дих у друштво, путем активног чланства у организацијама, те се пре свега мисли на 
укључивање младих у решавању проблема у њиховој средини, почевши од школе па до 
шире друштвене заједнице. Млади најчешће први пут стичу искуство активизма као 
чланови ђачких или студентских парламената, али и у мањем проценту као на пример 
чланови организација цивилног сектора.

Организација Проценат (од 100%)
Невладине организације 13,17%
Политичке партије 5,38%
Ученичког или студентског парламента 14,97
Удружења грађана 5,38%
Неформалне групе 1,67%
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Активност у културно уметничком друштву или спортској 
организацији/клубу 34,13%

Канцеларија за младе 6,58%
Табела 9: Чланство у организацијама

Из добијених резултата видимо  да су млади  најактивнији у културно уметнич-
ким друштвима или спортским организацијама, а затим следи ученички или студентски 
парламент. Поставља се питање да ли млади које смо испитали активно учествују у орга-
низацијама у којима су активни или је у питању само пасивно чланство.

Што се тиче волонтеризма, 34,73% од укупно испитаних наводи да је некада волон-
тирало у некој институцији или организацији. Док за главни разлог волонтирања, чак 
52,1% наводи да је главни разлог за волонтерски рад стицање нових знања и искустава.

Неформално образовање и запошљавање младих
Неформално образовање подразумева образовне активности које се организују 

изван формалног образовног система, са специфичном методологијом и приступом 
самом учешћу полазника/ца те и начину усвајања знања и вештина. Под програмима 
неформалног образовања најчешће подразумевамо обуке, тренинге и радионице на 
којима се развијају и стичу различита знања и вештине које нису обухваћене формалним 
образовањем, као на пример обуке за активно тражење посла, или обуке за писање CV-ја.

Што се тиче младих у погледу неформалних едукација, 42% од укупно испита-
них наводи да је похађало радионице овог типа образовања.По налазима истраживања, 
млади су највише заинтересовани за радионице на којима се уче страни језици.Потом 
следе обуке за писање CV-ја, мотивационог писма и понашања током интервјуа, обуке за 
активно тражење посла, професионална оријентација.

Графикон 6: Похађање неформалних едукација
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Уочљиво је да и млади са села и млади из градске средине у већој мери бирају 
едукације за учење страних језика, у односу на остале понуђене програме, што нам јасно 
представља важност ове врсте едукације, те једну од приоритетних образовних потреба 
за популацију младих на територији општине Бачка Паланка. 

Запошљавање младих

Запошљавање, самозапошљавање и предузетништво младих је једна од важних 
области Националне стратегије за младе. Разумљиво је да је област запошљавања прио-
ритетна у државним стратешким документима јер је директно повезана са економском 
политиком једне земље. Веома је значајно да стратешком анализом на локалу утврдимо 
достижне и мерљиве активности које ће директно допринети унапређењу капацитета и 
вештина младих на пољу запошљавања.

Од укупног броја испитаника, 82% је незапослено (с обзиром да већи број испи-
таника представљају ђаци и студенти) док код младих који су пословно активни 38% је 
запослено а 62% је незапослено и води се на евиденцији Националне службе за запошља-
вање и активно тражи посао.

Занимљив податак да је 15% испитаних младих заинтересовано за обуке о пре-
дузетништву, што нам говори  да су испитани млади мотивисани за развој сопственог 
бизниса.

Здравље и социјална инклузија младих
Здравље младих

Адолесценција као период транзиције од детињства ка одраслом добу подразумева 
буран период истраживања, тестирања и учења. Ризично понашање често је саставни 
део адолесценције. У свом трагању за независности млади се неретко излажу ризицима 
који могу озбиљно угрозити како физичко тако и ментално здравље. Због непостојања 
здравственог система у школама, уочена је потреба за решавањем многих проблема које 
уочава друштво, а тиче се здравља младих. Ти проблеми најчешће су везани за физичку 
неактивност и гојазност, физичке повреде, болести зависности, репродуктивно и мен-
тално здравље.

Што се тиче вођења рачуна о исхрани око 65% испитаника се изјаснило да води 
рачуна око своје исхране док већ код одласка лекара и зубара 67% одлази само када је 
неопходно а на редовне контроле преосталих 33%.

Алкохол конзумирају највише једном месечно (34,13%) док психоактивне суп-
станце (навјише марихуану) је пробало 7,89% од укупног броја испитаника.
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Графикон 7:Конзумирање алкохола

Социјална инклузија младих

Област социјалне инклузије према младима обухвата младе из осетљивих група 
(особе са инвалидитетом, нижим социјалним статусом, млади Роми), те се најчешће бави 
питањима етничких предрасуда, питањима дискриминације, те родном равноправношћу. 

Млади у свом окружењу наводе следеће групе младих, које перципирају као осе-
тљиве:

 - млади угрожени сиромаштвом

 - млади Роми

 - млади са инвалидитетом

 - млади који живе у избеглиштву и расељењу

 - млади са нерешеним стамбеним статусом

 - млади незапослени

 - млади у руралним срединама

 - младе жене

 - млади родитељи

18% од укупног броја испитаника је бар једном учествовало у активностима које 
су инклузивног типа и подразумевају укључивање младих из посебно осетљивих кате-
горија. 

55%  се изјаснило да би учествовали у активностима које су инклузивног типа и 
подразумевају укључивање младих из посебно осетљивих категорија.
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Безбедност младих
Безбедност младих један је од приоритета националне и покрајинске политике 

према младима, јер је до сада уочена велика потреба за системском бригом у овој обла-
сти, посебно на пољу безбедности у саобраћају, изложености насиљу, повредама од 
страна вршњака и одраслих, те криминалу. Безбденост представља један од предуслова 
за лични и социјални развој младих, те је неопходно креирање системских мера у локал-
ној заједници у односу на уочене проблеме младих у општини Бачка Паланка.

Према резултатима истраживања, млади мисле да је у односу на остатак земље 
криминал подједнако присутан и у општини Бачка Паланка. Од укупног броја испи-
таника 12% су у претходних 12 месеци били сведок или лично изложени случајевима 
вршњачког насиља.

На питање шта је потребно учинити у општини Бачка Паланка да се безбедност 
младих побољша чак 50% испитаника је навело организовање едукација на тему безбед-
ности.

Oдељак 6   СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ

6.1 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Три стратешка правца карактерисаће приступ којим се максимализује ефекат 
спровођења Локалног акционог плана: 

1. Повећање обима, квалитета и примерености услуга и активности намењених 
младима; 

2. Ојачавање локалних ресурса за омладински рад; 

3. Развијање регионалне сарадње за спровођење омладинске политике. 

Логика везе између ова три стратешка правца јесте у идеји да фундаменталне 
промене у прилагођености програмских садржаја за младе, повећању њихове разно-
врсности, доступности и обухвата – јесу могуће само ако се локални капацитети свих 
актера у заједници који раде са младима, а посебно Канцеларије за младе, ојачају, додатно 
умреже и прилагоде партиципативном менаџменту који укључује и саме младе; компе-
зација за недостатке ресурса у самој заједници, у многим случајевима може се пронаћи 
коришћењем ресурса у региону. 
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6.2 ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТ

Активно учешће младих у 
друштву 

Унапређивање свих облика запошљавања, 
самозапошљавања и предузетништва младих
Подржане и промовисане постојеће и иновативне 
активности, програми и услуге у области промоције 
здравља и превенције болести намењене свим младим 
људима
Унапређени програми, активности и услуге који 
доприносе већој социјалној укључености и инклузији 
маргинализованих младих
Повећана доступност и понуда, унапређен квалитет 
културне потрошње младих и за младе, као и оснажени 
млади за учешће у креирању културне понуде
Обезбеђено благовремено и квалитетно информисање 
младих.
Развијен активизам младих у свим сегментима друштва
Побољшане могућности за квалитетно провођење 
слободног времена младих

Створени услови за 
свеукупну интеграцију 
младих у свим областима 
друштвених  активности 

Развијена свест младих, чланова локалне заједнице и 
доносилаца одлука о значају и важности волонтеризма
Повећано учешће младих у процесу мобилности
Унапређени услови и оснажени млади за развијање 
безбедносне културе
Унапређен однос младих према заштити животне 
средине и одрживом развоју
Ефикасно образовање прилагођено свим младима, као и 
потребама младих
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6.3 АКТИВНОСТИ

Локални приоритети: Активности:

Унапређење предуслова за 
запошљавање младих

1. Информисати младе преко сајтова и друштвених 
мрежа о центрима за каријерно вођење

2. Оснивање каријерног инфо кутка при КЗМ
3. Осмислити програме за подстицање самозапошљавања 

младих
4. Организовати предавања која ће држати успешни 

предузетници 
5. Организовати обуку из области предузетништва 

намењену за младе
6. Организовати радионице за израду бизнис планова и 

писање CV-а
7. Организовати трибине у вези предузетништва, 

актуелних кредита и субвенција за почетнике у 
бизнису

8. Организовати трибине у школама о дефицитарним 
занимањима и потребама тржишта рада пред крај 
сваке школске године

9. Организовати курс о тражењу посла

Ефикасније неформално 
образовање младих

1. Организовати трибину о значају неформалног 
образовања

2. Организовати курсеве страних  језика
3. рганизовати напредни курс рачунара
4. рганизовати основну обуку за рад на рачунару

Смањење броја младих са 
проблемима зависности 
(превенција)

1. Организовање радионице о штетности пушења и 
дуванског дима

2. Организовање радионице о проблемима зависности од 
дрога и превенцији од наркоманије

3. Организовање радионице о проблемима зависности од 
алкохола и превенцији од алкохолизма

4. Организовање радионице о проблему зависности од 
интернета.

Организовање 
квалитетнијег и 
садржајнијег слободног 
времена младих

1. Организовање спортских активности за младе 
2. Организовање уметничких активности за младе 
3. Организовање курсева корисних вештина 
4. Радионице и дружења 
5. Организовање културних активности за младе 
6. Организовање излета и краћих путовања за 

највредније и најактивније волонтере и сараднике 
КЗМ
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Повећање мотивисаности 
младих да се активно 
укључе у локалну 
друштвену заједницу и 
решавање сопствених 
проблема

1. Основати волонтерски центар општине Бачка Паланка 
2. Информисање младих о могућностима учешћа на 

домаћим и међународним волонтерским камповима
3. Организовање међународног волонтерског кампа на 

територији општине Бачка Паланка
4. Одржати тренинг за вршњачку едукацију о активизму
5. Информисање младих о значају и облицима 

волонтирања, као и приказ примера добре праксе
6. Организовати хуманитарну акцију прикупљања одеће, 

обуће и играчака
7. Прављење базе волонтера и њихово укључивање у 

акције које спроводе КЗМ и омладинске НВО

Одељак 7  АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

Стандарди рада локалних Канцеларија за младе и компетенције локалних коор-
динатора

Овај одељак дефинише улогу и одговорности локалне Канцеларије за младе (у 
даљем тексту КЗМ) и локалног координатора у процесу спровођења ЛАПа, односно 
активности које треба да реализује, и то су:

1. Активности за које је дирекно задужена КЗМ у оквиру ЛАПа(у Одељку 6.2)

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

3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ2

У даљем тексту биће укратко презентоване основе Стандарда рада локалне КЗМ, 
као део препорука Министарства омладине и спорта у циљу унапређења рада локалних 
Канцеларија за младе. 

Активности за примену стандарда креира локални коордиантор, а у складу са 
локалним приликама и задатим индикаторима3.

Такође, реализација ових активности ће дугорочно обезбедити постизање дру-
гог стратешког циља овог ЛАПа - Успостављање функционалног и ефикасног институ-
ционалног оквира за бављење омладинском политиком на општини Бачка Паланка.

7.1 Стандарди рада локалних канцеларија за младе 
и компетенција локалних координатора 

Стандарди рада локалних канцеларија за младе дефинишу квалитет који је 
неопходно постићи у раду канцеларија за младе, како би локалне КЗМ успешно деловале 
у оквиру својих (различитих) локалних могућности. Да  би се обезбедио успешан рад 
локалних канцеларија за младе неопходно је испуњење следећа 4 стандарда:

(1)  добро управљање КЗМ, 

2 Према приручнику – ”примена анционалне стратеије за младе на локалном нивоу - Стандарди рада локалних 
канцеларија за младе и компетенције локалних короиднатора”
3 Према приручнику – ”Примена стандарди рада локалних канцеларије за младе и компетенције локалних ко-
роиднатора”
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(2)  активно партнерство са субјектима омладинске политике,

(3) висока партиципација младих у локалној омладинској политици и 

(4) инклузиван концепт рада.  

Минимум испуњења стандарда - Стандарди рада локалних канцеларија за 
младе узимају у обзир различитост општина и дефинисањем посебне категорије -Мини-
мум испуњења стандарда, препоручује се обим активности чија реализација обезбеђује 
минимално испуњење стандарда. Како се Минимум испуњења стандарда првенствено 
ослања на различите капацитете локалних средина, у одређивању тог минимума локалне 
КЗМ подељене су у 3 категорије. Категоризација је спроведена у складу са бројем ста-
новника, јер је установљено да број становника условљава и обим и структуру успоста-
вљених државних институција, односно оних који се баве младима (без залажења у про-
блематику успешног рада тих институција). У складу са категоријом, дефинисан је обим 
активности. 
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СТАНДАРД 1 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ КЗМ-ом

ЦИЉ КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ИНДИКАТОРИ

Минимум 
остварености 
стандарда на 

годишњем нивоу
ЈЛС од 25.000 до 

80.000 становника

КЗМ на 
транспарентан 
начин ради на 
припреми и 
спровођењу 
омладинских 
актвности; 
постојећи 
ресурси (људски, 
технички, 
материјални) 
користе се 
на ефикасан 
и одговоран 
начин, а одлуке 
су утемељене 
на утврђеним 
потребама 
младих у 
датој средини; 
усаглашен 
(координисан) 
рад осталих 
институција 
(или субјеката) 
омладинске 
политике на 
локалу као 
што су Савет 
за младе, 
Омладински клуб 
(ОК)  

1.Број запослених у КЗМ/ОК 2
2.Број сарадника/сарадница у КЗМ/ОК 7
3.Висина обезбеђеног локалног буџета за 
имплементацију ЛАП-а и рад КЗМ/ОК 0,2% ЈЛС буџета

4.Висина остварених средстава из  
екстерних извора финансирања

50% у односу на 
средства одобрена од 

стране ЈЛС
(0,1% ЈЛС буџета)

5.Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/
КЗМ носилац апликације, а финансираних 
из екстерних извора финансирања (сви 
извори финансирања изузев општинског 
буџета) 

3

6.Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/
КЗМ партнер на пројекту, а финансираних из 
екстерних извора финансирања (сви извори 
финансирања изузев општинског буџета) 

2

7.Број медијских презентација на локалним/
регионалним медијима (ТВ, радио, новине) 10

8.Постоји/не постоји систематизација 
запослених и утврђене процедуре за 
ангажовање и праћење рада сарадника

Да

9.Постоји/не постоји одлука о обезебеђеном 
простору и покривености материјалних 
трошкова за КЗМ/ОК

Да

10.Постоји/не постоји буџетска линија која се 
односи на рад КЗМ или на спровођење ЛАП-а Да

11.Спроведено/није спроведено мапирање 
локалних ресурса и припремљена анализа Да

12.Постоји/не постоји годишњи план рада Да

13.Развијен/није развијен систем праћења 
рада ОК  Да

14.Развијен/није развијен систем праћења и  
самовредновања квалитета рада Да
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СТАНДАРД 2 –  АКТИВНО ПАРТНЕРСТВО СУБЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ 
ПОЛИТИКЕ У РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊУ 
ОМЛАДИНСКИМ АКТИВНОСТИ,  КАО И У РАЗВОЈУ И СПРОВОЂЕЊУ 

ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ СЕ ТИЧУ МЛАДИХ

ЦИЉ КВАЛИТАТИВНИ И 
КВАНТИТАТИВНИ ИНДИКАТОРИ

Минимум 
остварености 
стандарда на 

годишњем нивоу
ЈЛС од 25.000 до 

80.000 становника

КЗМ имају 
формиране 
стратешке 
савезе са 
организацијама 
из приватног, 
јавног и 
непрофитног 
сектора, у циљу 
стварања  услова 
за подршку 
младима у 
организовању, 
друштвеном 
деловању, развоју 
и остваривању 
потенцијала 
на личну и 
друштвену 
добробит. КЗМ 
доприносе 
промоцији 
омладинског 
рада и развоју 
омладинског 
сектора

1.Број институција и организација са 
којима је остварено партнерство путем 
споразума о сарадњи/партнерству

4

2.Број заједнички реализованих активности 
са представницима локалних институција 
(школе, ДЗ, ЦСР, НСЗ, МУП...)

6

3. Број заједнички реализованих активнос-
ти са представницима цивилног сектора 
(ЦК, удружења младих, удружења за младе)

8

4. Број заједнички реализованих 
активности са привредним субјектима 2

5. Број  реализованих активности са 
присуством медија 7

6. Број заједнички реализованих активнос-
ти са неформалним групама младих 10

7. Број остварених партнерстава са 
медијима (националним, регионалним, 
локалним)

3

8. Успостављена/није успостављена база 
омладинских организација и организација 
које се баве младима на локалном нивоу

Да

9.Постоје активности усмерене 
на подршку развоју омладинских 
организација по питањима од значаја за 
њихов рад

Да

10.Број докумената секторских политика 
које укључују КЗМ у израду стратегија 2

11.Број докумената секторских политика 
које укључују КЗМ у процес спровођења 
стратегија

2

12.Број активности реализован у 
партнерству са другим КЗМ 4
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СТАНДАРД 3 –  ВИСОК СТЕПЕН УЧЕШЋА МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ 
ОМЛАДИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ

ЦИЉ КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ИНДИКАТОРИ

Минимум 
остварености 
стандарда на 

годишњем нивоу
ЈЛС од 25.000 до 

80.000 становника

КЗМ обезбеђује 
подстицајно 
окружење и даје 
активну подршку 
младима у 
реализацији 
омладинских 
активности, 
предузимању 
иницијативе 
и њиховом 
укључивању 
у процесе  
доношења  и 
спровођења 
одлука које 
доприносе 
личном и 
друштвеном 
развоју; 

млади активно 
учествују у свим 
сегментима 
омладинске 
политике на 
локалном нивоу 
(планирање, 
спровођење...) 

1. Број младих информисаних о 
активностима КЗМ/ОК

30% од укупне 
популације младих 

2. Број младих који користе активности које 
спроводи КЗМ/ОК

10% од укупне 
популације младих 

3. Број младих који учествују у креирању 
структуре и обима активности за младе, а спро-
води их КЗМ/ОК, кроз неки од модела кому-
никације (анкетирање, евалуација постојећих 
услуга, организовање)

30% младих из 
одређене циљне 

групе младих

4. Број младих који директно реализује 
активности КЗМ/ОК

50% омладинских 
активности у КЗМ 
реализују млади 

5.  Број реализованих иницијатива и 
активности  иницираних од стране удружења 
младих и неформалних група младих

10

6. Број волонтерки и волонтера који су 
укључени у припрему и реализацију 
активности коју спроводи КЗМ

40%-60% од укупног 
броја младих укљу-
чених у припрему и 
реализацију актив-

ности коју спроводи 
локална КЗМ/ОК

7. Број младих који су чланови Савета за 
младе

Минимум 50% од 
укупног броја чланова 

Савета за младе
8. Број младих који су учествовали у изради 
и ревидирању локалних (општинских) 
докумената

5% од укупне 
популације младих

9. Број развијених локалних политика које се 
тичу младих, у којима учествују представници 
КЗМ/млади

2

10.Доступан буџет и документа/извештај о 
потрошњи средстава издвојених за младе на 
локалном нивоу

Да

11.Број постојећих сервиса у ЈЛС Да

12.Постоји/не постоји годишњи план рада 1
13.Развијен систем подршке развоју сервиса 
(волонтерски, инфо)  Да

14.Постоји локални савез удружења младих/
за младе (кровна организација) у ЈЛС Да
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СТАНДАРД 4 – ИНКЛУЗИВНА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

ЦИЉ КВАЛИТАТИВНИ И 
КВАНТИТАТИВНИ ИНДИКАТОРИ

Минимум остварености 
стандарда на годишњем 

нивоу
ЈЛС од 25.000 до 80.000 

становника

Обезбеђено 
уважавање 
различитости 
сваког појединца 
и  пружање 
свим младима  
без обзира на 
индивидуалне 
разлике, једнаких 
могућности 
за учешће у 
свим областима 
друштвеног 
живота

1. Број младих из осетљивих група 
који су информисани о постојећим 
локалним активностима/услугама 
намењеним њиховим потребама

30% од укупне популације 
младих из осетљивих 

група

2. Број младих из осетљивих група који 
користе услуге/активности КЗМ/ОК

20% од укупног броја 
младих који користе 

услуге КЗМ
3. Број младих из осетљивих група 
који су укључени у процес планирања 
активности локалне КЗМ/ОК

5 % од укупне популације 
младих из осетљивих 

група
4. Број младих из осетљивих група који 
су укључени у реализацију активности 
које спроводи КЗМ/ОК

5 % од укупне популације 
младих из осетљивих 

група
5. Број активности за сензибилизацију 
младих за проблеме младих из 
осетљивих група

6

6. Број активности које су организоване 
преко КЗМ/ОК за оснаживање младих 
из осетљивих група

6

7.Број активности инклузивног типа за 
младе 6

8.  Број  реализованих пројеката у 
којима је КЗМ партнер са удружењима 
младих/за младе и институцијама, а 
који имају за циљ унапређење положаја 
младих из осетљивих група

3

9. Спроведено/није спроведено 
истраживање усмеренона  таргетирање 
рањивих група младих

Да

10. Спроведена/нису спроведена 
истраживања на  одређене теме/ у вези 
с проблемима појединачних рањивих 
група младих

Да
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7.2 Компетенције локалних коориднинатора - Координатор канцеларије за 
младе треба да поседује или да развије  следеће опште компетенце:

1. Оптимална координација активности локалне КЗМ  - (1) Координатор зна и 
разуме улогу координатора и канцеларије за младе, (2) Координатор креира и 
спроводи активности намењене младима у складу са делокругом рада КЗМ и 
стратешким документима из области омладинске политике. (3) Координатор 
зна и разуме улогу различитих иституција које се баве младима на локалном 
нивоу и активно заговара и иницира и подржава успостав. (4) Координатор 
познаје рад локалне управе и поседује знања и компетенције неоходне за рад у 
локалној управи.

2. Ефикасно управљање расположивим локалним ресурсима - (1) Координатор 
уме да управља материјалним и техничким ресурсима КЗМа, (2) Координатор 
има развијене вештине управљања људским ресурсима , (3) Координатор зна 
да  идентификује и да користи алтернативне изворе финансирања 

3. Познавање  стратешких и законских докумената из области омладинске поли-
тике (1) Координатор зна, разуме и примењује у пракси основна национална и 
локална   документа из области омладинске политике ( НСМ,ЗоМ,ЛАП), (2) 
Координатор поседује основна знања о европским трендовима у области омла-
динске политике.   

4. Писмена, усмена комуникација и дигитална писменост – (1) Координатор има 
развијене вештине писменог презентовања информација, анализа и идеја, (2)  
Координатор има развијене вештине усменог презентовања информација, ана-
лиза и идеја, (3) Координатор има развијене вештине коришћења информацио-
них технологија, (4) Координатор поседује активно знање енглеског језика

5. Комуникација и интеракција са младима и другим субјектима омладин-
ске политике - (1) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује 
са младима, (2) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са 
локалним и другим институцијама, организацијама и удружењима која се 
баве питањима младих, (3) Успешно комуницира, размењује информације 
и сарађује са медијима, (4) Успешно комуницира, размењује информације и 
сарађује са другим КЗМ, (5) Координатор зна и примењује вештине прегова-
рања и медијације 

6. Планирање у омладинској политици  - Координатор је оспособљен за пројектно 
планирање и исто примењује у пракси. 

7. Рад са младима  - Координатор поседује знања и вештине потребне за други 
ниво компетенција омладинског радника/це. 

8. Рад са осетљивим групама младих – (1) Координатор је упознат са теоријским 
и практичним аспектима рада са осетљивим групамамладих , (2) Координатор 
разуме потребе младих из осетљивих група и укључује их у активности КзМ.

9. Координатор  познаје основна документа везана за волонтирање и промовише 
волонтерски рад - Координатор познаје основе волонтеризма. 
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Oдељак 8    УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ  
    СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ 2015-2025

Национална стратегија за младе - Локални акциони план за младе општине 
Бачка Паланка 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 раз-
воја социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом запошљавања, 
Националном стратегијом привредног развоја Србије за период 2006-2012. године, Миле-
нијумским циљевима развоја, Стратегијом развоја здравља младих, Стратегијом развоја 
менталног здравља, Стратегијом подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја 
особа са инвалидитетом у Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања 
у Републици Србији, и др., као и са одговарајућим међународним документима. 

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

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

• Унапређење кључних компетенцијa младих повећањем доступности, при-
лагођености и квалитета неформалног образовања младих и омладинског 
рада и унапређењем формалног образовања младих;

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

• Унапређење услова за развијање безбедносне културе  младих;

• Унапређење здравља и благостања младих развојем здравих стилова живота;

• Повећана образовна, радна, културна и туристичка мобилност младих и 
међународна сарадња младих;

• Побољшана доступност, квалитет, релевантност и обим информација за 
младе;

• Поваћање активног учешћа младих у друштвеном, јавном и политичком 
животу, у свим процесима доношења одлука, њиховом спровођењу, надзору 
и унапређењу на свим нивоима уз обезбеђење интеграције перспективе мла-
дих у све  јавне политике;

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

• Повећање доступности, прилагођености и разноврсности културног садр-
жаја и понуде младих и за младе и стварање услова за развој креативних 
потенцијала младих.
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У току свог рада, Радна група за израду ЛАП-а дефинисала је стратешке пра-
вце у даљем развоју локалне омладинске политике, као и локалне приоритете у форми 
циљева, који су усклађени са наведеним принципима, вредностима и препорукама датим 
у Националној стратегији за младе, а од стране Министарства омладине и спорта. 

Oдељак 9    ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊАЛАП-а   
  И ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  -  ПРОЦЕС РЕВИЗИЈЕ

Системско и благовремено праћење спровођења ЛАПа за младе као и стручна 
процена остварених резултата у  том процесу, један је од кључних сегмената планског 
бављења локалном омладинском политиком.

У складу са препорукама Министарства омладине и спорта, процес ревизије ће 
обезбедити да се наведени механизми ефикасно спроведу када је у питању ЛАП за младе. 

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

Како ЛАП за младе општине Бачка Паланкасадржи детаљне активности само за 
2017. годину и пројекцију активности за преостале 2 године, процес ревизије ће обезбе-
дити релавантне податке за детаљну израду плана активности за сваку следећу годину.

Процес Када се 
ради Садржај Производ

Процес 
планирања - 
израда ЛАПа 
за младе1 

Једном у 5 
година

(1) Даје стратешке правце развоја локалне 
омладинске политике за наредних 5 година.

(2) Детаљан план активности за прву годину 
спровођења ЛАПа

(3) Пројекцијуактивности за преостале 4 
године ЛАпа

ЛАП за 
младе 

Процес 
реизије2

Сваке 
године

(1) Подаци о реализованим активностима 
наведеним у ЛАПу

(2) Подаци о оствареним резултатима у 
процесу спровођења ЛАПа

(3) Детаљан план активности за наредну 
годину (ГОП) базиран на прикупљеним 
подацима и постављеним циљевима у ЛАПу

* процес ревизије није могућ без предходно 
усвојеног и имплементираног ЛАПа

Годишњи 
оперативан 
план за 
наредну 
годину

1 Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАПа” 
2 Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије”
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Aнекс 1  
 Годишњи план активности за 2018. годину

П
РИ

О
РИ

Т
Е

Т

Активности

Ро
ко

ви Очекивани 
резултат Индикатор

Потребна 
финансијска 

средства
Надлежни 

органи/
инсти-туције 
/oрганизације

Унапређење 
предуслова 
за запош-
љавање 
младих

-Информисати младе 
преко сајтова и 
друштвених мрежа 
о центрима за 
каријерно вођење
-Оснивање 
каријерног инфо 
кутка при КЗМ
Осмислити програме 
за подстицање 
самозапошљавања 
младих
-Реализација 
предавања која ће 
држати успешни 
предузетници
-Организовати 
обуку из области 
предузетништва 
намењену за младе
-Реализација  
радионице за израду 
бизнис планова и 
писање CV-а
-Реализација 
трибине у вези 
предузетништва, 
актуелних кредита 
и субвенција за 
почетнике у бизнису
-Реализација 
трибине у школама 
о дефицитарним 
занимањима и 
потребама тржишта 
рада пред крај сваке 
школске године

31.
12.

2018.

Млади су 
информиса-

ни и 
едуковани 
за активно 
тражење 

посла

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број садржаја 
које КЗМ 

организује 
за младе 

незапослене

Број 
предузетника 
и полазника 
укључених у 
активности 

КЗМ
НВО
НСЗ

Привредни 
сектор

Савет за 
запошљавање 

Општине 
Бачка Паланка
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Ефикасније 
неформал-
но образо-
вање мла-

дих

-Реализација 
трибине о значају 
неформалног 
образовања
-Реализација курса 
страних  језика
-Реализација 
напредног курс 
рачунара
- Реализација 
основне обуке за рад 
на рачунару

31.
12.

2018.

Млади су 
стекли адек-
ватне компе-
тенце кроз 
систем не-
формалног 
образовања 
у складу са 
потребама

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број 
реализованих 
активности за 

ову област  

КЗМ
Школе са 

територије 
општине Бачка 

Паланка
НВО

Смањење 
броја мла-

дих са 
проблемима 
зависности 

(превен-
ција)

-Реализација 
радионице о 
штетности пушења и 
дуванског дима
-Реализација 
радионице о 
проблемима 
зависности од дрога 
и превенцији од 
наркоманије
-Реализација  
радионице о 
проблемима 
зависности 
од алкохола и 
превенцији од 
алкохолизма
-Реализација 
радионице о 
проблему зависности 
од интернета.

31.
12.

2018.

Смањен број 
младих са 

проблемима 
болести 

зависности

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број 
реализованих 
активности 

на тему 
борбе против 

болести 
зависности 

КЗМ
Дом здравља 
„Др Младен 
Стојановић” 

Бачка Паланка
НВО

Црвени крст 
општине Бачка 

Паланка
Полицијска 

станица Бачка 
Паланка
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Организо-
вање ква-

литетнијег 
и садр-

жајнијег 
слободног 
времена 
младих

-Организовање 
спортских 
активности за младе 
- Организовање 
уметничких 
активности за младе  
-Организовање 
курсева корисних 
вештина 
-Радионице и 
дружења 
Организовање излета 
и краћих путовања 
за највредније 
и најактивније 
волонтере и 
сараднике КЗМ

31.
12.

2018.

Унапређење 
квалитетних 
садржаја за 
слободно 

време 
младих

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број садржаја 
које је КЗМ 

организовала 
за младе 

КЗМ
Спортска 
друштва и 
клубови
КУД-ови

НВО из обла-
сти екологије, 
заштите жи-

вотне средине, 
традиционал-
них заната . . . 
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Повећање 
мотиви-
саности 

младих да 
се активно 
укључе у 
локалну 

друштвену 
заједницу и 
решавање 

сопствених 
проблема

-Започињање 
активности 
за оснивање 
волонтерског центра 
општине Бачка 
Паланка 
-Информисање 
младих о 
могућностима 
учешћа на домаћим 
и међународним 
волонтерским 
камповима
-Организовање 
међународног 
волонтерског кампа 
на територији 
општине Бачка 
Паланка
-Одржати тренинг за 
вршњачку едукацију 
о активизму као и о 
значају и облицима 
волонтирања
-Организовати 
хуманитарну акцију 
прикупљања одеће, 
обуће и играчака
- Прављење базе 
волонтера и њихово 
укључивање у акције 
које спроводе КЗМ и 
омладинске НВО

31.
12.

2018.

Млади су 
мотивисани 
да користе 
услуге и 

сервисе који 
постоје у 
локалној 
заједници

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број 
реализованих 
активности 

као и 
укупан број 
полазника и 
активиста за 
извештајни 

период

КЗМ
Црвени крст 

општине Бачка 
Паланка 

ТОО Општине 
Бачка Паланка

НВО
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Aнекс 2  
  Пројекција активности за период 2019. године

П
РИ

О
РИ

Т
Е

Т

Aктивности

Ро
ко

ви Очекивани 
резултат Индикатор

Потребна 
финансијска 

средства
Надлежни 

органи/инсти-
туције/органи-

зације

Унапређење 
предуслова 
за запошља-
вање младих

Организовање 
едукација 

у руралним 
деловима 

општине Бачка 
Паланка

Укључење 
приватног 
сектора у 

програме за 
олакшано 

запошљавање

31.
12.

2019.

Млади су 
информи-

сани и еду-
ковани за 

активно тра-
жење посла

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број садржаја 
које КЗМ 

организује 
за младе 

незапослене

Број 
предузетника 
и полазника 
укључених у 
активности

КЗМ
НВО
НСЗ

Привредни сектор
Савет за 

запошљавање 
Општине Бачка 

Паланка

Ефикасније 
неформално 
образовање 

младих

Обезбеђивање 
финансијске 
одрживости 

за активности 
започете у 2018. 

години

Повећање броја  
полазника 

(младих)  за 
наведене 
курсеве 

31.
12.

2019.

Млади 
су стекли 
адекватне 

компетенце 
кроз систем 

неформалног 
образовања 
у складу са 
потребама

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број 
реализованих 
активности за 

ову област  

КЗМ
Школе са 

територије 
општине Бачка 

Паланка
НВО
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Смањење 
броја 

младих са 
проблемима 
зависности 

(превенција)

Успостављање 
ванинститу-
ционалног 

саветовалишта 
за младе.

31.
12.

2019.

Смањен број 
младих са 

проблемима 
болести 

зависности

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број 
реализованих 
активности 

на тему 
борбе против 

болести 
зависности

КЗМ
Дом здравља 
„Др Младен 

Стојановић” Бачка 
Паланка

НВО
Црвени крст 

општине Бачка 
Паланка

Полицијска 
станица Бачка 

Паланка

Организо-
вање квали-
тетнијег и 

садржајнијег 
слободног 
времена 
младих

Обезбеђивање 
финансијске 
одрживости 

за активности 
започете у 2018. 

години

Повећање броја  
полазника 

(младих)  за 
наведене 
курсеве

31.
12.

2019.

Унапређење 
квалитетних 
садржаја за 
слободно 

време 
младих

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. годину

Број садржаја 
које је КЗМ 

организовала 
за младе 

КЗМ
Спортска друштва 

и клубови
КУД-ови

НВО из области 
екологије, заштите 
животне средине, 
традиционалних 

заната . . .

Повећање 
мотивиса-
ности мла-

дих да се ак-
тивно укљу-
че у локалну 
друштвену 
заједницу и 
решавање 

сопствених 
проблема

Основати 
волонтерски 

центар општине 
Бачка Паланка.

Организовање 
међународног 
волонтерског 

кампа на 
територији 

општине Бачка 
Паланка ( у 
случају да 
се идеја не 

реализује током 
2018. године)

Организовање 
студијских 
посета за 

волонтере и 
сараднике 

КЗМ-а 

31.
12.

2019.

Млади су 
мотивисани 
да користе 
услуге и 

сервисе који 
постоје у 
локалној 
заједници

Извештај 
о раду 

Канцеларије 
за младе за 

2018. Годину

Број 
реализованих 
активности 

као и 
укупан број 
полазника и 
активиста за 
извештајни 

период

КЗМ
Црвени крст 

општине Бачка 
Паланка 

ТО Општине 
Бачка Паланка

НВО
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Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 016-57/2017
20. децембар  2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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