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Одељак 1     УВОД 
 
1.1 Уводна реч председника општине 

 
Израда Локалног акционог  плана за младе је значајан доказ да Општина 

Бор стратешки и плански приступа у креирању мера за побошљање друштвеног 
живота младих у Бору. Уколико желимо да наше друштво има омладину која је 
амбициозна, самостална и одговорна, потребно је да сви заједно радимо на 
стварању дугорочне политике за младе.  
 
         Локални акциони план за младе општине Бор у периоду од 2012. до 2016. 
године је резултат транспарентног и стручног рада Радне групе, која је у 
партнерству са младима наше општине,  активно учествовала у његовој изради. 
Активности предвиђене у Акционом плану су резултат истраживања потреба 
младих и представља део систематске бриге о младима на свим нивоима. С 
друге стране истиче потребу интензивирања комуникације са младима у средини 
у којој живе, ради њихове свеукупне припадности локалној заједници.  
 
        Сигуран сам, да ће уз пуну подршку свих актера Општине Бор, усвајање 
Локалног акционог плана за младе бити на добробит свих младих, без обзира на 
пол, социјални статус, национално, верско и политичко опредељење и 
интересовање. Обавезност примене овог документа, младима ће омогућити 
бољу будућност. Млади, као једна од друштвених категорија, неће бити више 
маргинализовани. Њиховим активизмом и одлучношћу ће утицати на решавање 
бројних проблема који се тичу њих. 
 

Канцеларија за младе општине Бор представља спону између локалних 
актера омладинског организовања и Општине Бор. Први пут до сада Општина 
Бор приступа проблемима младих на одговоран и систематизован начин. Уверен 
сам да ће Локални акциони план за младе бити од великог значаја за младе који 
живе на целој територији општине Бор. 
 
 
                                                                                         Председник Општине Бор 
         Небојша Виденовић 
 
                                                                               _____________________________ 
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1.2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
 
 

 
 

Канцеларија за младе општине Бор формирана је 18. фебруара 2011. године, на 
предлог Савета за младе општине Бор. Седиште канцеларије за младе се 
налази у улици: Трг Ослобођења, број 4, 19210 Бор, телефон: 030/424632, 
www.kzm.opstinabor.rs  
 
Канцеларија за младе представља сервис намењем младима, старосног доба од 
15 до 30 година старости. Основна функција канцеларије за младе је 
повезивање формалних, неформалних група младих и појединца са постојећим 
сруктурама локалних самоуправа. 
 
Акциони план за младе општине Бор  је документ који дефинише: 
 
- Пресек тренутног стања и положаја младих и анализу (најизразитијих) потреба 
младих 
- Формулисање мера за решавање дефинисаних и истражених потреба младих 
 
Сарадници Канцеларије за младе општине Бор 
 
У досадашњем раду Канцеларије за младе општине Бор успостављена је 
сарадња са свим локалним факторима који се баве омладинском политиком или 
индиректно утичу на младе на територији општине Бор. Сарадња је 
успостављена са образовним институцијама, полицијском управом, јавним 
предузећима, установама, невладиним организацијама, а у циљу да се 
успостави координација са локалном самоуправом на побољшању живота 
младих на локалном нивоу.  
 
У досадашњем раду Канцеларија за младе успоставила је сарадњу са следећим 
омладинским актерима на локалном нивоу: 
1.  Установа Центар за културу 
2.  Народна Библиотека у Бору 
3.  Технични факултет у Бору 
4.  Штампа, радио и филм 
5.  Телевизија Сезам 
6.  Студентски центар у Бору 
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7.  Регионални центар за таленте 

http://www.kzm.opstinabor.rs/


 
 
8.   Ресурс Центар Бор 
9.   Студентски парламент Техничког факултета у Бору 
11. Ђачки парламенти средњих школа 
10. Асоцијација експерата пословног и индустриског менаџмента Србије 
11. Асоцијација студената Техничког факултета у Бору 
12. Студентска алијанса Техничког факултета у Бору 
13. Бор030 
14. Подмлатци политичких организација 
15  Црвени крст 
 
Пројекти на којима је учествовала Општина Бор кроз рад Канцеларије за младе: 

1. Адаптација и уређење Канцеларије за младе и формирање Интернет 
клуба за младе 

2. Државна служба?- Не хвала ја сам предузетник – партнер 
3. Заволонтирај против дроге – партнер 
4. Јачање економске сигурности у Србији - УСАИД 

 
Активности на обележавању битних датума за младе: 

1. Дани студената 
2. Међународни дан младих 
3. Међународни дан борбе против АИДС-а 

 
Волонтерске активности у раду канцеларије за младе: 

1. Уређење Театра 
2. Уредимо Зоо врт у Бору  

 
Будућа стратешка документа израђена од стране Канцеларије за младе 
Општине Бор: 

1. Акциони план за омладинско предузетништво –УСАИД 
2. Акциони план за Каријерно вођење и саветовање младих 

 
 
Тренутно у свом раду Канцеларија за младе општине Бор има једну особу 
привремено запошљену на пословима координатора канцеларије за младе 
општине Бор. Ова особа је запошљена по уговору о делу на период од по три 
месеца. 
 
Капацитет канцеларије за младе може је добро развијена волонтерска мрежа 
коју је у тренутку израде локалног акционог чинило 42 младих људи са целе 
територије општине Бор. 
 
Од оснивања Канцеларије за младе основни радни задатак координатора био је 
израда стратешких докумената, која ће обезбедити стратешко и темељно 
лоцирање проблема младих, као и израду лолалних акционих докумената којима 
ће кроз поступак усвајања на скупштинском нивоу Општина Бор предузети низ 
активности на побољшању услова за квалитетан живот младих у Бору. 
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1.3. Радна група за израду ЛАП-а 
 

Радна група за израду локалног алционог плана за младе општине Бор основана 
је одлуком Општинског већа Општине Бор на седници  23. јуна 2011. године, а на 
иницијативу Савета за младе општине Бор. (Радна група за израду локалног 
акционог плана за младе општине Бор формирана је одлуком Општинског већа 
општине Бор по одлуци број: 02-7/2011-ИВ, дана 23. јуна 2011. године.)  
 
Општина Бор се у другој половини 2011. године укључила у пројекат 
оснаживања локалних самоуправа да израде локалне акционе планове за младе 
који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу и у сарадњи са 
Министарством омладине и спорта Републике Србије. 
 
Радна група формирана је као привремено радно тело и има задатак да изради 
Локални акциони план за младе општине Бор за период 2012.-2016. године, 
спроведе јавну расправу и исти достави Општинском већу. 
  
Радну групу чини 11 чланова, представника укупно 10 институција, установа, 
организација које се у локалној заједници баве младима. 
 
САСТАВ РАДНЕ ГРУПЕ: 

1. Данијела Стојчић, председник радне групе и представник Ресурс Центра 
Бор, 

2. Дарко Велојић, заменик председника и представник Асоцијације експерата 
пословног и индустријског менаџмента Србије, 

3. Бојан Марковић, представник Националне службе за запошљавање - 
филијала Бор, 

4. Милунка Пушица, представник Регионалног центра за таленте 
5. Милан Костић, представник установе “Центар за културу општине Бор” 
6. Младен Станковић, ПУ Бор 
7. Мила Миливојевић, Невладина организација “Кокоро” 
8. Мирјана Милошевић, Здравствени центар Бор 
9. Александар Миликић, координатор Канцеларије за младе општине Бор, 
10. Наташа Станисављевић, Координатор за средње школе 
11. Ђорђе Николић, представник Техничког факултета у Бору 

 
Радна група за израду Локалног акционог плана општине Бор  заједно са 
Саветом за младе општине Бор и координатором канцеларије за младе 
приступила је изради овог документа по методологији ГИЗ-а и Министарства 
омладине и спорта. 
 
Израда ЛАП-а за младе у Бору, текла је у три повезане фазе: 
 
1. Фаза прикупљања неопходних података 
2. Фаза одређивања проблема и изазова за младе у Бору и околним насељима, 
и одређивања приоритета за 2012.годину 
3. Фаза акционог планирања и буџетирања ЛАП-а за младе 
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1. Фаза прикупљања неопходних података је подразумевала 
препознавање ресурса (материјалних, финансијских, људских и 



 
 

документацијских) и локалних капацитета, у сврху њиховог ангажмана на 
реализацији планираних активности за младе. Такође су прикупљени 
основни подаци о организацијама и установама које се баве младима 
(адресе, бројеви телефона, тренутне активности), НВО сектору, КУД-
овима и хоровима који окупљају младе . 

 
2. Фаза одређивања проблема и приоритета за 2012.годину уследила је 

након што је Радна група у сарадњи са заинтересованим појединцима и 
организацијама кроз SWОТ анализу проценила тренутну сутиуацију у Бору 
која се односи на младе (SWОТ анализа је саставни део овог документа).  

 
Ослањајући се на SWОТ анализу,  заинтересовани учесници су на 
састанку са Радном групом препознали 5 општих проблема, који се сматрају 
решивим у локалној заједници. 
 
Ови су проблеми рангирани по одређеним критеријумима (хитност решавања,  
бројност младих које проблем погађа, постојање надлежности у локалу којима се 
проблем решава и постојање локалних ресурса који могу да се укључе у 
решавање). Већи део најургентнијих проблема обједињен је у приоритетима за 
2012.годину. 
 

3. Фаза акционог планирања односила се на приоритетне области чије је 
решавање у 2012. години процењено за најбитније. Предложене су 
конкретне активности, као и њихови главни реализатори. Како би се 
проценила успешност активности, у овој су фази постављени и конкретни 
индикатори успешности, а све су активности увремењене јасно и 
прецизно. Такође, процењена су средства неопходна за остваривање 
планираних активности. 

 
Промоција израде ЛАПа за младе: 
 
Током двомесечног процеса израде ЛАП-а за младе, Радна група на челу са 
Канцеларијом за младе позивала је све организације, установе, НВО сектор и 
појединце да се укључе у израду овог планског документа путем: медија,             
е-маила, и Facebook групе: Канцеларија за младе Бор. Медији су такође бивали 
обавештени о одређеним фазама израде ЛАП-а за младе.  
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Предложени ЛАП за младе представља систем мера које се предлажу у раду са 
младима, базиране на брижљивој и опсежној анализи постојећег стања у 
општиниБор.



 
 
Одељак 2       ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 
Принципи и вредности као вредносне категорији у изради локалног акционог 
плана општине Бор су: 
 
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права 
без обзира на пол, расну и националну припадност, религијско и политичко 
опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функционалне 
сметње/инвалидитет. Обезбеђују се равноправне могућности за развој младих 
засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, властитим изборима и 
способностима. 
• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на 
информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са 
разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. 
Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе, 
достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих. 
• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, 
као и одговорност младих у складу са њиховим могућностима. 
• Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног 
друштвеног ресурса и исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: 
млади знају, могу, умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса 
младима. 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. 
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• 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. 



 
 
 
 
ВИЗИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 
 
 
Млади у Бору активни и равноправни учесници у свим областима друштвеног 
живота и имају једнака права и могућности за пуни развој својих потенцијала.  То 
подразумева њихову активну улогу у породичном животу, образовању, 
запошљавању, здрављу и укупном друштвеном животу. Млади стичу нова знања 
и искуства, друже се и такмиче са својим вршњацима широм света, путују али се 
и враћају у свој родни град, где активно, одговорно и вредно примењују сва 
стечена знања и остварују квалитет живота. 
 
 
 
 
 
МИСИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 
 
Реализовање активности предвиђених ЛАП-ом одлучношћу и истрајношћу 
омладине општине Бор волонтерским ангажовањем уз подршку и разумевање 
локалне самоуправе и других организација и институција од општег интереса. 
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Одељак 3        КОНТЕКСТ 
 
3.1. ГЕОГРАФСКИ  ПОДАЦИ 

                                       

Општина Бор се налази на крајњем истоку Србије, у северној Карпатској 
зони, на просечној надморској висини од 378 метара. У близини су границе са 
Бугарском и Румунијом. Положај који заузима карактерише Бор као долинско-
планинско насеље јер је окружено обронцима Јужних Карпата: на северу Велики 
Крш, на северозападу Црни Врх и на западу Дели Јован.  Општина Бор је 
седиште Борског округа који, осим Бора, чине општине Кладово, Мајданпек и 
Неготин. Општина Бор се убраја међу пространије у Србији (856 км2), али са 
мање бројном популацијом. Састоји се од централног насеља и седишта 
општине – градског насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, Бучје, 
Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, Злот, Шарбановац и Метовница. 
 
            На територији општине Бор нема већих водотока. Мањим притокама 
област гравитира ка долинама Црног и Великог Тимока. Преграђивањем 
Брестовачке реке 1959. године формирано је Борско језеро које је значајно за 
индустријско напајање и туризам. 
 
            Важна специфичност општине, која није карактеристична за индустријски 
развијене средине са високим степеном загађености животне средине, 
представљају природни услови за развој туризма. Под шумама је 37,1% 
територије општине са стаништима разноврсне фауне. Истичу се висови Црног 
врха, Стола, ловиште Дубашница, комплекс Злотских пећина (Лазарева пећина и 
Верњикица), са изванредним пећинским украсима, изворима минералне и 
лековите воде. На тој основи изграђени су бројни смештајни, рекреациони и 
други инфраструктурни објекти. 
 
            Термоминералне воде у околини Бора коришћене су још у римско доба. 
Најзначајнија изворишта су у току Брестовачке реке где се налази и позната 
Брестовачка бања. 
 
            Најзначајнији део новије историје овог краја повезан је са налазиштима 
руде бакра и других метала. Поред експлоатације налазишта бакарне руде, 
металуршке прераде и производње блистер и електролитског бакра и пратећих 
метала изграђени су бројни прерађивачки капацитети у општини, а на њима је 
базирана индустријска производња у другим местима Србије.1 
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1 http://www.opstinabor.rs 



 
 
 
 
 3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
 
 
3.2.1. Број становника. Општина Бор се састоји од централног насеља и 
седишта Општине – градског насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука, 
Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, Злот, 
Шарбановац и Метовница. У ових 12 села има 13 месних заједница. Општина 
Бор и седиште Борског округа који, поред Бора, чине општине Кладово, 
Мајданпек и Неготин. У општини Бор живи 55.817 становника према попису из 
2002. године (у укупној популацији Србије учествује са 0,7%, а Борског округа са 
38,1%). Број становника је мањи у односу на 1991. годину када је у Општини 
живело 58.078 становника. 
 
Табела 1: Број становника у Општини, према пописима 1991. и 2002.  

 1991 2002 
Број становника  у 
општини 58078 55528

 
Табела 2: Процењени број становника у периоду 2001–2006. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Број становника  у 
општини  55528 54786 54046 53383 52751

Укупна промена броја 
становника у општини   -742 -740 -663 -632 

Стопа раста броја 
становника у Србији 99.8 99.8 99.5 99.3 99.0 98.6 

 
Прама прелиминарним подацима овогодишњег пописа становништва, у општини 
Бор пописано је 50.159 становника. На основу свега овога можемо видети како 
се број становника у Општини перманентно смањује. 
 
3.2.2. Старосна структура. Старосна структура становништва општине Бор 
према подацима из пописа 2002. године испољава тенденцију уравнотежења 
пропорција међу великим старосним групама. Међутим, посматрајући промене у 
броју становника по појединим старосним групама у међупописном периоду 
1991–2002., уочава се процес старења становништва, па је тако контингент 
становништва старости изнад 65 година у овом периоду повећало учешће у 
укупној популацији са 9,6% на 14% (са 5.770 на 7.796 становника), док се учешће 
младог становништва смањује. 
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Табела 3: Структура становништва према старости, 2002. 

Године Број % Године Број % 
0-4 2554 4,58% 50-54 4782 8,57% 
5-9 3030 5,43% 55-59 3217 5,76% 

10-14 3395 6,08% 60-64 3088 5,53% 
15-19 3785 6,78% 65-69 3038 5,44% 
20-24 3665 6,57% 70-74 2481 4,44% 
25-29 3708 6,64% 75-79 1439 2,58% 
30-34 3596 6,44% 80 и више 838 1,50% 
35-39 3762 6,74% непознато 275 0,49% 

40-44 4398 7,88%
укупно 

мушкарци 27501 49,27% 
45-49 4766 8,54% укупно жене 28316 50,73% 

УКУПНО 55817 100,00% 
 
Број младих (15–29) у општини Бор, према попису из 2002. године био је 11.158, 
што чини 20% укупног броја становника. Од тога је 5.690 мушкараца и 5.468 
жена. Мушкараца има незматно више од жена. 
 
Просечна старост становништва у Општини износи 41,05 година, што је незнатно 
испод просека у Србији, који је 40,07 година. И индекс старења је мањи од 
републичког просека. 
 
Табела 4: Старосни индикатори становништва, 2006. 

 Општина Округ Србија 
Просечна старост (године) 41,05 42,65 41,07 
Очекивано трајање живота - 
мушкарци (године) 69,07 69,73 70,42 

Очекивано трајање живота - жене 
(године) 74,21 75,21 75,82 

Индекс старења* 101,35 123,70 105,90 
* Индекс старења – представља однос старог (60 и више година) према младом (0-19) 
становништву 

 
3.2.3. Полна структура. На основу пописа из 2002. године, полна структура 
становнитва је следећа: 28.316 (50,73%) жена, а 27.501 (49,27%) мушкараца. На 
основу овог закључујемо да је општина Бор полно равномерно структуирана. Као 
што смо већ из горње табеле могли видети видели, и број младих је полно 
равномерно распоређен, са незнатно већим бројем мушкараца. 
 
 
 
 
 
 
 

Локални акциони план за младе општине Бор од  2012-2016. године 12

 



 
 
Табела 5: Полна структура становништва, 2002. 

 Општина 
Структура 

становништва у 
општини (%) 

Структура 
становништва у 

округу (%) 

Структура 
становништва у 

Србији (%) 
Мушко 27501 49,27 48,97 48,63 
Женско 28316 50,73 51,03 51,37 
Укупно 55817 100 100 100 
 
3.2.4. Етничка структура. Иако је последње две деценије дошло до великог 
померања становништва, то није утицало на промену националне структуре 
становништва коју чине 27 нација, од чега највише Срби (72%), затим Власи 
(18%), Роми (2,3%), Македонци (1%), лица која су се изјаснила као Југословени 
(0,6%), Црногорци (0,4%), Албанци (0,2%) и Румуни (0,2%), док је учешће 
осталих националних и етничких групација маргинално. На основу ових података 
можемо закључити да је Бор мултиетничка општина. 
 
3.2.5. Демографска кретања. Просечна годишња стопа пада становништва је 
2,21%. Пад производње и опште лоше стање привреде Општине и окружења 
знатно је утицало на смањење стопе наталитета и повећање стопе миграције 
становништва. 
 
Табела 6: Витални догађаји, 2006.  

 Опшина Округ Србија  
Живорођени 449 1010 69083 
Живорођени на 1000 
становника 8.7 7.5 9.4 

Умрли 664 2153 102711 
Умрли на 1000 становника 12.9 16.0 14.0 
Природни прираштај -215 -1143 -33628 
Природни прираштај на 1000 
становника -4.2 -8.5 -4.6 

 
Број градског становништва је по попису из 2002. године износио 39.387 
становника и исти је за 15.598 стновника мањи у односу на број градског 
становништва по попису из 1991. године, док је број сеоског становништва у 
посматраном периоду повећан за 11.515 и попопису од 2002. године износи 
14.995 становника. Разлог оваквом негативном односу кретања градског у 
односу на сеоско становништво треба тражити у социо-економском развоју који 
треба бити усмерен ка пољопривреди и туризму, као алтернативним правцима 
развоја и евидентној тенденцији становништва ка повратку у села. 
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Табела 7: Структура становништва према типу насеља, 2002. 

 
Опшина Округ Србија  

Број Учешће 
(%) Број Учешће 

(%) Број Учешће 
(%) 

Градско 
становништво 39387 70,57   4225896 56,36 

Остало 
становништво 16430 29,43   3272105 43,64 

Укупно 
становништво 55817 100 146551 100 7498001 100 

 
Према попису из 2002.године број градски домаћинстава је износио 14.238, а 
сеоских 5.117. У поређењу са подацима из 1991.године уочава се пораст броја 
сеоских домаћинстава и смањење градских, као последица свих горе наведених 
чињеница (вредности). 
 
Према прелиминарним резултатима пописа из 2011. у иностранству се, са 
територије општине Бор, налази 1.030 лица, што представља незнатан број.  
 
Број избеглих и расељених лица износи 937 (354 избеглих и 583 расељених 
лица). Овај број је смањен у односу на претходне године, јер се одређени број 
ових лица вратио у своја пребивалишта, а други отишао у иностранство. 
Преостала лица су углавном смештена у колективним центрима и процес 
асимилације са домаћим становништвом добро напредује. 
 
3.2.6. Образовна структура. Доминантан број становника спада у категорију 
радно-способног станивништва (69,5%), што се може узети у обзир као значајан 
развојни потенцијал који ће опредељујуће утицати на тржиште рада и 
запосленост.  
 
У образовној структури становништва старог 15 и више година на подручју 
општине Бор (2002.), завршена средња школа је најчешћи вид образовања 
(35,5%), на другом месту је основно образовање (25,4%), док је 8,9% (4.159) 
становништва Општине са вишом и високом стручном спремом. 
 
Значајно је напоменути да је скоро 47,3% становништва општине на нивоу 
основног и нижег образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на 
образовању становништва кроз доквалификацију, преквалификацију и програме 
перманентног образовања.  
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У међупописном периоду забележен је тренд смањења броја неписмених – 
укупно 1.512 становника или 3% од укупне популације старих 10 и више година, 
али је присутан значајан проценат неписмености женске популације (5%). 



 
 
Такође, треба напоменути да је стопа писмености 97%, што је нешто изнад 
републичког просека (96,5%). 
 
Табела 8: Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми и 
писмености 2002. 
 

 
 
3.2.7. Економско – социјалне прилике у општини Бор - РТБ Бор Група , као 
једини домаћи произвођач бакра и племенитих метала, најзначајнија  је карика у 
бакарном ланцу Србије а својом активношћу подстиче и развој читавог региона 
па је као такав одувек био и стожер развоја општине Бор. Рударско-
топионичарски басен Бор својим пословањем покреће укупна привредна 
збивања, учествује у обнови и изградњи инфраструктурних објеката у општини 
Бор  а помаже и оснивање и развој нових услужних и производних програма и 
погона, нарочито у сеоским срединама, као и афирмацију туристичких 
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Општина (број) Општина  (%) Србија (%) 
укупн
о жене укупн

о 
мушка
рци жене укупн

о 
мушка
рци жене 

Укупно 
становништво 
(>15) 

4683
8 24026 100 100 100 100 100 100 

Без 
школск
е 
спреме 

тотал 2385 1747 5,1 2,79 7,27 5,65 2,53 8,55 
непи
смен
и 

     3,6 1,1 5,9 

1-3  
разред
а 
основн
е 
школе 

тотал 635 465 1,35 0,74 1,93 1,99 1,23 2,71 

непи
смен
и 

     0,04 0,03 0,06 

4-7 разреда 
основне школе 7237 4728 15,45 10,99 19,67 14,18 12,29 15,94 

Основно 
образовање 

1190
9 6357 25,42 24,33 26,45 23,87 22,97 24,72 

Средње 
образовање 

1662
4 7313 35,49 40,81 30,43 41,07 46,08 36,43 

Више 
образовање 1595 806 3,41 3,502 3,35 4,50 4,93 4,11 

Високо 
образовање 2564 1091 5,47 6,45 4,24 6,51 7,33 5,75 

Непознато 3889 1519 8,30 10,38 6,32 2,18 2,61 1,78 



 
 
потенцијала. Позитивни ефекти на светској берзи обојених метала и глобалном 
финансијском тржишту који су условили и позитиван финансијски резултат 
Басена Бор након две деценија рада са губицима, допринели су да РТБ помаже 
општини Бор у уређењу града: реновирају се градске фасаде, али и сеоске 
цркве, санирају се сеоски домови културе и објекти месних заједница. Изграђена 
су четири кружна тока саобраћаја, подигнути су споменици Ђорђу Вајферту, 
зачетнику рударства и Фрањи Шистеку, првом директору Француског друштва 
борских рудника бакра.  Изграђен је амфитеатар у коме се изводе културно 
забавни програми, направљене су фонтане испред Капије Бора, у центру града и 
на платоу Дома културе који је такође реконструисан и на коме је постављен 
декоративни, штампани бетон. Граде се дечија игралишта и забавни паркови, 
зоолошки врт и уређује ботаничка баста. Акцију на уређењу града удружено 
спроводе Општина Бор и Рударско топионичарски басен Бор. Почетком јуна 
2011. године они су отворили донаторски фонд и започели прикупљање 
средстава од донатора међу којима је највише пословних партнера Рударско 
топионичарског басена Бор. Акцији су се прикључиле и пословне банке и 
приватни предузетници из Бора.  
 
            Последњих година у порасту је број малих и средњих предузећа, 
приватних радњи за различите врсте услуга, а ако се томе додају и природне 
лепоте околине  Бора, постоје могућности да се у будуће овај град бакра полако 
развије и у један туристички центар. Бор има могућности и потенцијале да 
развија и неке друге привредне гране, пре свега туризам, јер околина Бора 
обилује природним лепотама међу којима се издвајају Борско језеро и 
Брестовачка бања, у којој је смештено 10 извора термалних вода, потом Лазарев 
кањон са пећинама а близу су и планине Црни Врх, Стол и Дубашница. 
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            Изградња нове топионице донеће овом крају потпуно нови живот. 
Међусобна сарадња и партнерски онос комбината бакра и локалне самоуправе 
једини су начин да се побољша имиџ града, да се реше постојећи проблема 
међу којима је један од већих незапосленост. Економска ситуација, криза у 
целом свету одразила се и на локалне средине. У Бору је без посла око шест 
хиљада радно способног становништва и то јесте један од већих проблема. 
Ипак, активним мерама за запошљавање које спроводи Националан служба за 
запошљавање у Бору као и локална самоуправа кроз сарадњу и уз помоћ 
Рударско топионичарског басена број незапослених се постепено смањује.  У 
Бор долазе инвеститори и тако се стварају услови за отварање нових радних 
места. Од августа 2010. године до августа 2011. године преко јавних радова, 
привремених и повремених послова ангажовано је више стотина људи са 
евиденције незапослених лица. Отварају се фабрике за производњу система за 
даљинско управљање и очитавање потрошње електричне енергије, топлоте, 
гаса и других енергената, потом за производњу обуће а своје робне куће у Бору 
отворили су и велики светски и домаћи трговински ланци. Гледано по висини 



 
 

                                                

просечне зараде општина Бор не заостаје за републичким просеком, зараде су 
незнатно испод нивоа Републике Србије. 
 
            Сиромаштво је, као и свуда у Србији значајан опште присутан друштвени 
проблем. Од усвајања новог Закона о социјалној заштити, чија је примена 
почела у априлу 2011. године, у Бору се број корисника социјалне помоћи 
повећао за 800 особа, тако да тренутно 2800 људи прима материјалну помоћ, 
док основне егзистенцијалне потребе 300 Борана остварује у народој кухињи. У 
најтежем положају су вишечлане породице, деца, незапослени, самохрани 
родитељи, као и особе са инвалидитетом. 
 
             У даљем развоју Бор је перспективно оријентисан на реструктуирање и 
диверсификација привреде кроз развој алтернативних праваца привредног 
развоја, са централном улогом РТБ комплекса; на заустављање даљег 
погоршања виталних карактеристика становништва, кроз подстицајне мере у 
запошљавању, школовању, унапређење услова на селу и на заштиту и 
унапређење животне средине. У свим овим развојним променама посебно су 
значајне могућности које се тичу потпуније валоризације вредних природних 
потенцијала.2 
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2 http://www.opstinabor.rs 



 
 
3.3.  КЉУЧНИ АКТЕРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 
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Структуре које раде са младима, програми који се 
спроводе и ресурси који постоје за рад са младима 
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СТРУКТУРЕ КОЈЕ РАДЕ СА МЛАДИМА: 

• КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ , 
Трг Ослобођења број 4,  
19210 Бор 
Тел: 030 424362 

• САВЕТ ЗА МЛАДЕ 
(Савет за младе је радно тело Скупштине општине Бор) 

 
ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ СПРОВОДЕ СА МЛАДИМА: 
 

• Финансирање програма  НВО који се односе на младе 
• Финансирање спорта 
• Регресирање трошкова ђака путника 
• Стипендије 

 
РЕСУРСИ 
Финансијски ресурси: Буџет општине Бор 
Материјални ресурси: просторије КЗМ Бор 
Технички ресурси: техничка опрема КЗМ Бор 
Људски ресурси: Стручне службе општинске управе 

С
оц

иј
ал

на
 з
аш

ти
та

  
СТРУКТУРЕ КОЈЕ РАДЕ СА МЛАДИМА: 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
Војске Југославије 11 
тел:030/423-980 
е-маил: csrbor@open.telekom.rs 
 

Центар за социјални рад „Бор“ у Бору, носилац је послова у области социјалне заштите у 
Бору. Основна делантост Центра је пужање помоћи и подршке социјално угроженим 
породицама и појединцима, било кроз видове саветодавног рада и системског праћењ и 
посредовања, или кроз утврђивање услова и решавања права на остваривање 
материјалних давања (материјално обезбеђење породице, односно једнократна новчана 
помоћ). 
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СТРУКТУРЕ КОЈЕ РАДЕ СА МЛАДИМА: 

Високошколске установе 

• Технички факултет Бор 
            адреса: Војске Србије бр.12, 19210 Бор,    
            тел. 030/424 555, факс: 030/421 078 
            www.tf.bor.ac.rs  
            е-маил: tf@tf.bor.ac.rs  

Средњошколске установе 

• Гимназија "Бора Станковић" 
            адреса: Зелени булевар бр.26 
            тел. 030/432 271 
            е-маил: gimbor@bor.co.rs  
 

• Машинско-електротехничка школа 
            адреса: Зелени булевар бр. 24 
            www.mesbor.rs  
            тел: 030/456 021 
 

• Економско-трговинска школа 
             адреса: Београдска бр.10 
             тел. 030/433 380 
              www.etsbor.edu.rs  
 

• Техничка школа – Центар за континуирано образовање одраслих 
      адреса: Београдска бр.10 

              тел. 030/2432 270 
              www.tsbor.edu.rs    

Основне школе 

• ОШ "Вук Караџић" 
            адреса: Моше Пијаде бр. 6 
            тел. 030/424 588 

• ОШ "Бранко Радичевић" 
            адреса: Моше Пијаде бр.31 
            тел. 030/458 290 

• ОШ "Свети Сава" 
            адреса: Моше Пијаде бр.31 
            тел. 030/421 688 

• ОШ "Душан Радовић" 
            адреса: Краља Петра I бр. 10 
            тел. 030/432 469 

• ОШ "3. октобар" 
            адреса: 3. октобар бр. 71 
            тел. 030/433 268 

• ОШ "Станоје Миљковић" 
    адреса: Брестовац, Маршала Тита бр. 199 

            тел. 030/436 860 
• ОШ "Ђура Јакшић" 

            адреса: Кривељ 
            тел. 030/73 114 

• ОШ "Петар Радовановић" 
            адреса: Злот, Трг Петра Радовановића бр. 1 
            тел. 030/71 022 

• ШОСО "Видовдан 
            адреса: Моше Пијаде бр.31 
            тел. 030/422 490 

• Школа за основно музичко образовање "Миодраг Васиљевић" 
            адреса: Моше Пијаде бр.1 
            тел. 030/459 068 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tf.bor.ac.rs/
mailto:tf@tf.bor.ac.rs
mailto:gimbor@bor.co.rs
http://www.mesbor.rs/
http://www.etsbor.edu.rs/
http://www.tsbor.edu.rs/
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Предшколско образовање 

• Установа за децу "Бамби" 
           адреса: Моше Пијаде бр. 66 
           тел. 030/425 160 
 
 

• Регионални центар за таленте Бор 
           Aдреса: 3. октобар 71 
           Tел: 030/439-613, 456-061 
           e-mail: rctbor@yahoo.com 
           www.talentibor.com 
 

 
• Универзитет “Сингидунум”, одељење правног факултета 
• Concord Language School 
• Народни универзитет “Божидар Аџија”, одељење из Ниша 
• Школа плеса Лалуна 

 
Смештај 
 

• Студентски центар Бор 
           адреса: Краља Петра Првог број 14,  
           тел. 030/433 521 
 
Студентски центар Бор је највећа установа овог типа у источној Србији. На располагању су  
161 одлично опремљених соба, од којих су 148 двокреветне собе и 13 једнокреветних соба, 
што укупно даје 309 корисника услуга. Од овог броја 50 лежајева одвојено је у посебан 
интернатски део за кориснике ученичког смештаја. 
 
ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ СПРОВОДЕ СА МЛАДИМА: 
 
Технички факултет у Бору  
 

• Технички факултет у Бору уписује студенте на студијским програмима: Рударско 
инжењерство, Металуршко инжењерство, Технолошко инжењерство, Инжењерски 
менаџмент 

• Мобилност студената кроз пројекте међународне сарадње  
1. International Summer Course in Materials Processes (ISCMP) који се одржава на 

Краљевском институту за технологију у Стокхолму - Шведска. 
2. Студенти свих нивоа студија студија нашег Факултета су кроз учешће на пројекту 

PHARE CBC-RО 2004/016-943.01.01.08 – Форматион оф тхе Центре фор 
Entrepreneurship and Intercultural Management,  имали могућност да бораве у 
неколико наврата на Универзитету Ефтимие Мургу у Решици, Румунија и слушају 
предавања истакнутих професора са Универзитета у Гелзенкирхену, Немачка. 

3. Пројекат PHARE CBC-RО 2006/018-448.01.02.15 – The virtual space of knowledge - 
the way of integration, је такође створио могућности за краће боравке наших 
студената дипломских и докторских студија у партнерским институцијама у 
иностранству.   

4. У оквиру пројекта „Академски камп одрживог развоја регије Баната“, реализовано у 
оквиру програма међусуседске сардње Румуније и Србије, а финансираног је од 
стране Европске уније, на коме је Технички факултет био регионални партнер, су 
учествовали и студенти нашег факултета, а предавачи су били наставници са 
Универзитета из Новог Сада и Политехнике из Темишвара - Румунија. 

5. International October Conference, као међународни научни скуп организује се од 
2002. године и проистекао је из Октобарског саветовања, са традицијом дужом од 
40 година (у сарадњи са Институтом за рударство и металургију из Бора) 

6. Еколошка истина, скуп националног значаја са међународним учешћем, који се 
организује од 1992. године (у сарадњи са Заводом за заштиту здравља „Тимок“ из 
Зајечара, Центром за пољопривредна и технолошка истраживања из Зајечара и 
Друштвом Младих истраживача из Бора) 

7. Мајска конференција о стратегијском менаџменту, скуп националног значаја са 
међународним учешћем, који се организује од 2005. године  

8. Симпозијум о рециклажним технологијама и одрживом развоју, скуп националног 
значаја са међународним учешћем, који се организује од 2006. године 

9. Технологијада, Менаџеријада, Рударијада су манифестације  у којима активно 
учешће узимају студенти Техничког факултета у Бору 

 
 

http://us.mc1205.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rctbor@yahoo.com
http://www.talentibor.com/
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Гимназија Бора Станковић   
 

1. Редовно образовање: природно-математички смер, друштвено-језички смер 
2. Уценици гимназије редовни су уцесници свих школских такмицења. Гимназија у 

Бору издаје два годишња часописа - "Наша реч" и "Go Ahead” 
3. -       Психолошка секција 

- Литерарна и рецитаторска секција 
- Глумацка секција 
- Спортска секција 
- хор 
- Сарадња са “Корак даље” (вршњачки едукатори) 
- Тим за заштиту ученика од насиља 

 
Економско трговинска школа  
 

• Редовно образовање и образовни профили:  Економски техничар, Финансијски 
администратор – оглед, Комерцијалиста – оглед, Конобар, Кувар, Посластичар, 
Пословни администратор – оглед, Правни техничар, Трговац, Туристички техничар 
– оглед 

• Ванредно образовање: Доквалификација, Преквалификација, Специјализација 
• Министарство просвете уз подршку немачке организације ГТЗ већ низ година ради 

на реформи средњег стручног образовања у подручју рада економија, право и 
администрација. Школа је у ову реформу укључена од самог почетка те су уведени 
огледни образовни профили: пословни администратор, финансијски 
администратор и комерцијалиста. Кроз увођење огледних образовних профила 
начињен је значајан корак у средњем стручном образовању, како у погледу 
обогаћивања образовне понуде и стручног усавршавања наставника, тако и у 
другим областима 

• Омладинска волонтерска акција “Точак спаса од издувног гаса” реализована је 
2011, године  

• Секције (рецитаторска, новинарска, информатичка, спортска, wеб, драмска, 
предузетничка, психолошка, етно – еко) 

• Такмичења 
• Тимови за заштиту ученика 
• Промоција здравих стилова живота, едукације, семинари 
• Часопис „ТРАГОВИ“ 

 
Техничка школа Бор 
 

• Редовно образовање и образовни профили: Прехрамбени техничар, Техничар за 
заштиту животне средине, Техничар за рециклажу, Рударски техничар, Рударски 
техничар за ПМС , Рудар у подземној експлоатацији , Женски фризер, Мушки 
фризер, Пекар, Хемијски лаборант, Педикир-маникир, Техничар штампе 

• Пројекат Парламента ученика, "Рециклажом до уштеде и заштите", 2010., 
Зајецарска иницијатива одобрила, акитвности: едукативна јавна представа у 
биоскопу "Звезда" о предностима рециклаже папира, конзерви и пластичне 
амбалаже, наступила је и брејкденс група нашег ученика "Recognize Crew", 
трибина у Народној бибилиотеци "Образовањем до рециклаже" (учесници су били 
Техничка школа, библиотека, Технички факултет, РТБ Бор) и јавна акција поделе 
флајера грађанима са порукама о неопходности рециклаже.  

• Пројекат Парламента ученика, "Корак напред ка будућем занимању", 2011., 
Зајецарска иницијатива одобрила, акитвности: интервјуисање представника 
одрђених занимања за које школује Технићка школа, писање чланака о 
занимањима Техничке школе, израда часописа "Техникум" у којем су описана 
занимања, могућности даљег школовања и запослења и различите занимљивости 
из прехрамбене, хемијске и осталих струка за које школује Техничка школа. 
Часопис су добили сви ученици основних школа у Бору и околини.  

• Ученици се могу укључити у рад неке од секција (информатичка, заштита животне 
средине, спортска), радионице, хуманитарни рад, припрему часописа „ТЕХНИКУМ“ 
или у рад задруге, пекаре и фризерског салона. 

• пројектни тим 
• сарадња са НВО 
• сарадња са НСЗ, обуке за незапослене из различитих подручја рада 
• ученички клуб 
• тим за заштиту ученика од насиља 

 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

• Основна школа „Вук Караџић“ поред свакодневног основног образовања 
организује и ваншколске активности у оквиру спортске секције, као и радионице за 
болести зависности и наркоманије.  Школа је реализовала пројекат прекограничне 
сарадње Србија – Румунија  “ Find About Life “. Школа је у пројекту „Друга шанса“ у 
циљу развијања основног образовања за одрасле који нису завршили основну 
школу. Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средње школе“, у 
партнерству са немачком организацијом ГИЗ и у сарадњи са МПН 
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Основна школа „3.октобар“  поред свакодневног основног образовања организује и 
ваншколске активности у оквиру разних секција, ученици су укључени у припрему часописа 
„ОСНОВАЦ“ 
 
Основна школа „Бранко Радичевић“ поред свакодневног основног образовања организује 
и ваншколске активности у оквиру разних секција, трибине о добрим и лошим странама 
интернета, психолошке радионице. Школа је реализовала омладинску волонтерску акцију 
„Лепо ми је у школском дворишту“ са циљем уређења школског дворишта, спортских терена 
и подизања нивоа знања ђака на тему екологије. 
 
Основна школа „Свети Сава“ поред свакодневног основног образовања организује и 
ваншколске активности у оквиру разних секција, реализоване су акције рециклирања 
отпада, трибине на тему насиља у породици и наркоманије, а реализован је и пројекат 
увођења ромских асистената. 
 
Основна школа „Душан Радовић“ 
 
- Трибине ( насиље, наркоманија) 
- Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средње школе“, у партнерству са 
немачком организацијом ГИЗ и у сарадњи са МПН 
- Хуманитарне акције 
ОШ "Станоје Миљковић" 
-Хуманитарне акције 
- Фолклор 
- Новинарска секција 
- Глумачка секција 
- Мултимедијална учионица 
 
ОШ "Ђура Јакшић" 
- Секције 
- Форум театар 
- Школа без насиља 
- Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средње школе“, у партнерству са 
немачком организацијом ГИЗ и у сарадњи са МПН 
 
ОШ "Петар Радовановић" 
- Трибине ( наркоманија, болести зависности ) 
- Радионице ( наркоманија, болести зависности ) 
- Хуманитарне акције 
- Спортске активности 
- Бесплатна кухиња 
- Новинарска секција 
Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средње школе“, у партнерству са 
немачком организацијом ГИЗ и у сарадњи са МПН 
 
ШОСО "Видовдан 
секције(спортске, глумачке) 
-школа отворених врата 
-заједно до једнакости 
-трибине(вршњачка едукација) 
 
Школа за основно музичко образовање "Миодраг Васиљевић" 
 
 

За
по

ш
љ
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ањ
е 

 

 
СТРУКТУРЕ КОЈЕ РАДЕ СА МЛАДИМА: 
 

• Национална служба за запошљавање 
                Филијала у Бору 
                адреса: 7. јули 29           

тел. 030/453-100 
 

• Канцеларија пројекта “Регионални развој Бора” 
Адреса: Николе Пашића 54,  
тел: 030 444-197 
е-маил: bor@rrb.rs 
www.rrb.rs 
 

• Локални савет за запошљавање 
        привремено радно тело Скупштине општине Бор 
 

mailto:bor@rrb.rs
http://www.rrb.rs/
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ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ СПРОВОДЕ СА МЛАДИМА: 
 

• Саветовање у процесу тражења посла, 
•  Информисање о слободним радним местима( путем публикације "Послови", 

сајмова запошљавања или уз помоћ саветника за запошљавање), 
• спровођење програма активног тражења посла (обуке за активно тражење посла, 

клуб за активно тражење посла, тренинг амоефикасности, сајмови запошљавања, 
јавни радови, субвенције за отварање нових радних места, програм "Прва шанса", 
програми обука за рад на новим пословима" 

• Обуке за старт уп кредите 
• Обуке из области омладинског предузетништва

  З
др

ав
ст
во

 

 
 
Здравствена заштита 

Здравствена заштита становника у Борском округу се одвија у оквиру примарне здравствене 
заштите и консултативно специјалистичких служби (Дом здравља) као и у оквиру болничког 
лечења (градска болница). 

Здравствени центар Бор 
Николе Коперника 2 
тел:030/432-777 
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Асоцијација студената Техничког факултета у Бору 
Вијске Југославије 12 
19210 Бор 
 
 
Центар за бригу и развој деце и омладине Рома КАМ Бор 
7. јула 24/3 
19210 Бор 
 
 
Доброволјно ватрогасно друштво Бор 
Ђорђа Вајферта б.б 
19210 Бор 
 
 
Друштво младих истраживача Бор 
3.октобар 71 
19210 Бор 
 
 
Борска интернет организација БИТНО 
Трг Ослобођења 8 
19210 Бор 
 
 
Читаоница Европа 
Краља Петра I 23/15 
19210 Бор 
 
 
Друштво МНРО Бор 
9.бригаде 12 
19210 Бор 
 
 
Друштво социјалних радника  
Зајечарског и Борског округа 
Војске Југославије 11 
19210 Бор 

 
 
Друштво за културу и просвету српских православних рома „Србија“ Бор  
Димитрија Туцовића 70  
19210 Бор 
 
 
Форум за културу влаха  
3. Октобар 172  
19210 Бор 
 
 
Клуб лечених алкохоличара  
Здравствени Центар - Коперникова  
19210 Бор 

 
 
Ловачко удружење „Малиник“ Злот  
Злот б.б.  
19215 Злот (Бор) 
 
 
Друштво за лековито биље НАНА  
3. Октобар 119  
19210 Бор 
 
 
Фото видео организација Бор  
Моше Пијаде 27/1-6  
19210 Бор 

 
 
 

http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=153&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=155&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=165&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=167&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=154&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=164&Itemid=2
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Књижевни клуб ИНОРОГ  
Моше Пијаде 25/22  
19210 Бор 
 
 
Мото клуб Еаст Бикерс  
Селиште бб  
19210 Бор 
 
 
Мултинационално друштво Рома Бор  
Пере Радовановића 18/22  
19210 Бор 
 
 
Покрет потрошача Бор  
Дј. А. Куна 4/1  
19210 Бор 
 
 
Савез удружења бораца и потомака народноослободилачких ратова Србије  
Моше Пијаде 19  
19210 Бор 
 
 
Удружење грађана Кокоро Бор  
Цара Лазара 7 ламела ИИ  
19210 Бор 
 
 
Општинска организација инвалида рада  
Моше Пијаде 76  
19210 Бор 
 
 
Ромска организација младих Гипсy Соул  
19210 Бор 
 
 
Учитељско Друштво општине Бор  
Краља Петра I бр. 10  
19210 Бор 
 
 
Удружење домаћина за развој туризма у општини Бор  
Милутина Бојића 15  
19210 Бор 
 
 
Удружење грађана ПУПОЉАК  
3. октобар 47/18  
19210 Бор 
 
 
Удружење грађана ВЕРА, ЉУБАВ И НАДА  
Цара Лазара 14/13  
19210 Бор 
 
 
Удружење грађана Кривељска иницијатива КРИН Кривељ  
Кривељ бб  
19219 Кривељ (Бор) 
 
 
Удружење одгајивача сименталске расе општине Бор  
Д. Р. Бобија 15  
19210 Бор 
 
 

http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=166&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=168&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=169&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=171&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=173&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=175&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=170&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=172&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=174&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=176&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=177&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=179&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=181&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=183&Itemid=2
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Удружење грађана Вајферт  
Шистекова 1  
19210 Бор 
 
 
Удружење грађана - хуманитарна група АУРОРА  
Ђорђа Андрејевића Куна 15  
19210 Бор 
 
 
Удружење ликовних уметника Ване Живадиновић Бор  
Моше Пијаде 27/Л7  
19210 Бор 
 
 
Удружење таксиста ЕЛИТ  
Јована Цвијића 2/6  
19210 Бор 
 
 
Удружење Влаха ПРИМОВАРА  
Јована Добрића 37  
19215 Злот (Бор) 
 
 
УГ Радионица за поправку града Бор  
Моше Пијаде 19  
19210 Бор 
 
 
Представниство Културни Центар  
Шистекова 19 / 1  
19210 Бор србија (централа Бланзy-Француска) 
 
 
УГ Асоцијација за развој општине Бор  
Моше Пијаде 19  
19210 Бор 
 
 
Удружење ИСТОК  
Трг ослобођења 8/18  
19210 Бор 
 
 
РЕСУРС ЦЕНТАР БОР 
КРАЉА ПЕТРА I БР.14  
19210 БОР 

 
 
 
 

П
ол

иц
иј
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Полицијска Управа Бор 
19210 Бор 
Телефон: 030/422-444 
 
 
 
 

http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=178&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=180&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=182&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=184&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=185&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=187&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=381&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=186&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=355&Itemid=2
http://gradskiservis.com/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=418&Itemid=2
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ЈП Штампа, радио и филм 
Моше Пијаде бр. 19 
19210 Бор 
Е-маил: rtvbor@rtvbor.rs  
Wебсите: www.rtvbor.rs  
Телефон: 030/424-587 
                030/429-429 
 
Радио телевизија Сезам 
Моше Пијаде 24А/4 
19210 Бор 
030/422-324 
 
Тимочки Огласи 
Трг Ослобођења 5 
19210 Бор 
Телефон: 030/423-223, 030/423-574 
Моб. телефон: 063/446-550 
 
 
Новине Борски проблем 
Ђуре Ђаковића 1 
19210 Бор 
Е-маил: borskiproblem@open.telekom.rs  
Телефон: 030/458-630 
Моб. телефон: 064/16-38-496 
 
Борске новине 
19210 Бор 
Телефон:062/474-022 
 
Новине Колектив 
Ђорђа Вајферта 29 
19210 
Е-маил: kolektiv@open.telekom.rs   
Телефон: 030/423-252, 030/458-485 
 
Радио Комета 030 
Бобијева 9-11 
19210 Бор 
Телефон: 030/296-296 
 
Ист Медиа 
Моше Пијаде 19 
19210 Бор 
Е-маил: redakcija@istmedia.rs  
Телефон:030/429-060 
 
Новинар Трифуновић Саша 
19210 Бор 
Телефон: 063/277-922 
 
Мултимедиала 
Моше Пијаде 19 
19210 Бор 
Емаил: info@multimediala.info    
Wебсите: www.multimedijala.info  
Телефон: 030/458-285 
Моб. телефон: 064/18-31-396 
 
Програми за младе: 
 
Школирање, Спортска хроника, у свакодневним информативним емисијама извештавање о 
актуелним  програмима омладинских организација 
 
 

mailto:rtvbor@rtvbor.rs
http://www.rtvbor.rs/
mailto:borskiproblem@open.telekom.rs
mailto:kolektiv@open.telekom.rs
mailto:redakcija@istmedia.rs
mailto:info@multimediala.info
http://www.multimedijala.info/


 
 

Локални акциони план за младе општине Бор од  2012-2016. године 28

Ку
лт
ур
а 

 

Култура 

Носиоци културног живота и културних дешавања у општини Бор су јавне установе у 
области културе, чији је оснивач Скупштина општине Бор: Центар за културу, Народна 
библиотека и Музеј рударства и металургије. 

Центар за културу 

Центар за културу Бор је млада установа. Ове године бележи 15 година рада и постојања. 
Одлуком оснивача (СО Бор), одредена је и њена основна делатност - организација. 
Координација и презентација културних програма у следећим областима: 

књижевно ствараластво, драмска уметност, музичка уметност, ликовна уметност, културно-
уметнички аматеризам и стваралаштво младих и грађана, пропаганда и техничко 
организовање програма из наведених области. 

Центар за културу општине Бор: 
ул. Моша Пијаде бр1, тел/факс: 424-546 
е-маил: centarzakulturu@open.telekom.rs 
www.centarzakulturu.org.rs  
 
 

Музеј рударства и металургије 

Музеј рударства и металургије је специјализована установа која истражује и презентује 
старо рударство од праисторије до данас. То је јединствен Музеј овог типа у Србији и један 
је од ретких у Европи и свету. Музеј има сталну поставку под називом "Историјски развој 
рударства и металургије од праисторије до данас". 

Музеј рударства и металургије Бор 
ул. Моша Пијаде 19 
тел:+381 (0)30/423 560; 424 963 
Факс: +381 (0)30/422 145 
 

Народна библиотека Бор 

Одлуком Министарства културе Републике Србије из 1994. године, Народна библиотека Бор 
проглашена је за матичну библиотеку. Матична функција остварује се на подручју Борског 
округа (Бор, Неготин, Мајданпек, Кладово). Библиотека је смештен у згради Дома културе, 
непосредно уз здање Музеја рударства и металургије. У библиотеку се улази са платоа који 
се налази испред зграде Дома. Целокупан простор организован је у четири нивоа. 

Телефони: 
Директор: 030/423 592 
Рачуноводство: 030/423 543 
Информативно одељење: 030/458 120 
Редакција Бележнице: 030/458 121 
Факс: 030/423–543 
Е–маил: nbbor@open.telekom.rs  
Услужни промотивни сајт: www.biblioteka-bor.org.rs  

mailto:centarzakulturu@open.telekom.rs
http://www.centarzakulturu.org.rs/
mailto:nbbor@open.telekom.rs
http://www.biblioteka-bor.org.rs/
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У Спортски савез општине Бор добровољно је учлањено преко 70 спортских организација 
(спортски клубови, општински струковни савези, спортска друштва, савези и удружења). 
Већина ових спортских организација је и данас активно и налазе се у разним системима 
такмичења. 
 
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ПАРТИЗАН БОР 
ул.: Краља Петра I бр. 12 
контакт тел.:  030/432-503;  432-248 
 
ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ БОР 
ул.: Цара Лазара бр. 8 
контакт тел.:  030/433-576 
 
ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БОР 
ул.: Пензионерска бр. 2 пошт. фах - 7 
контакт тел.: 030/423-769;  444-069 
просторије савеза: 425-596 
 
ОПШТИНСКИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ БОР 
ул.: Краља Петра I бр. 12 
контакт тел.: 030/411-163 
 
ЏУДО КЛУБ БОР 
ул.: Краља Петра I бр. 12 
контакт тел.: 030/433-555 лок. 21-55; 434-615 
 
КИК БОКС КЛУБ 
ул.: Генерала Павла Илића бр. 1/5 
контакт тел.: 030/422-047; 440-550 
 
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ БОР 
ул.: 3. октобар 12/3 
контакт тел.:  030/427-121 
 
ФК БОР 
ул.: Николе Пашића бр.15 
контакт тел.: 030/421-476 
 
ФК РУДАР БОР 
ул.: Зелени Булевар б.б. 
контакт тел.: 030/436-866 
 
Ф.К. ЗЛОТ 
Месна заједница Злот 
контакт тел.: 030/71-389 
 
ФК БРЕСТОВАЦ 
Маршала Тита б.б. 
контакт тел.: 030/38-498 
ФК НЕМЕТАЛИ ДОЊА БЕЛА РЕКА 
контакт тел.: 030/78-079 
 
КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА БОР 
Градски стадион ИВ километар 
контакт тел.:  063/170 8 253 
 
КУГЛАШКИ КЛУБ БАКАР БОР 
ул.: Зелени Булевар б.б., Ј.У. Спортски Центар Бор 
контакт тел.: 030/438-160 
 
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ БОР 
ул.: 9. бригаде 16/18 
контакт тел.: 030/433-555 лок. 21-78; 064/2659562 
 
ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР-РТБ 
Цара Лазара бр. 8 
контакт тел.: 030/438-494; 064/2121955 
 
КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР-РТБ 
ул.: Краља Петра I бр. 12 
контакт тел.: 030/411-163 
 
КОШАРКАШКИ КЛУБ БАСКЕТ БОР 
ул.: Моше Пијаде 49/29 
контакт тел.: 064/2783000 
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КОШАРКАШКИ КЛУБ ЗЛОТ 
Првомајска 17 
контакт тел.: 030/71-686 
 
ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР 
ул.: Зелени Булевар б.б., Ј.У. Спортски Центар Бор 
контакт тел.: 064/856 5 453 
 
КЛУБ ЗА БОРИЛАЧКЕ СПОРТОВЕ БОР 
ул.: Радничка 23/3 
контакт тел.: 030/440-333;  064/1337774 
 
КАРАТЕ КЛУБ БОР 
ул.: Зелени булевар б.б., Ј.У. Спортски Центар Бор 
контакт тел.: 063/ 400922 
 
КАРАТЕ КЛУБ ГИМНАЗИЈАЛАЦ БОР 
ул.: Тимочке Дивизије 18/1 
контакт тел.: 062/456 637 
 
КАРАТЕ КЛУБ ТИГАР БОР 
ул.: Албанске споменице 10/16 
контакт тел.: 030/423-271 
 
КУНГ ФУ КЛУБ ЗМАЈ БОР 
Ђ.А.Куна 3/13 
контакт тел.: 030/428-191 
 
АИКИДО КЛУБ БОР 
ул.: Трг Ослобођења 4/19 
контакт тел.: 030/425-712 
 
ШАХ КЛУБ БОР 
ул.: Николе Пашића 56 
контакт тел.: 064/ 3044521 
 
ШАХ КЛУБ БАКАР 
ул.: Васе Пелагића 200 
контакт тел.: 030/436-078 
 
ТЕНИСКИ КЛУБ БОР 
ул.: Зелени булевар б.б., Ј.У. Спортски Центар Бор 
контакт тел.:  030/431-333 
 
МУШКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР 2 
контакт тел.: 063/7454324 
 
АТЛЕТСКИ КЛУБ ФАСТ БОР 
Градски стадион ИВ километар  б.б. 
контакт тел.:  030/425-095 
 
ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ ПАРТИЗАН ТОПИОНИЧАР 
ул.: 1. мај бр. 9 
контакт тел.: 064/1587317 
 
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ БОР 
ул.: Зелени булевар б.б., Ј.У. Спортски Центар Бор 
контакт тел.: 063/833 2 063 
 
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ МЕТАЛАЦ-ФОД БОР 
ул.: Николе Пашића бр. 40а 
контакт тел.: 030/422-162 
 
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ БОР 030 
ул.: Ђорђа Вајферта б.б. 
контакт тел.: 062/280 614 
 
СПОРТСКИ КЛУБ РОМА БОР 
ул.: Петра Радовановића бр. 4/3 
контакт тел.: 030/427-748 
 
КЛУБ ГИМНАСТИКЕ ЛИДО БОР 
ул.: Тимочке Дивизије бр. 5 
контакт тел.: 030/433-704 
 



 
 

С
по

рт
 

 
УДРУЖЕЊЕ РИБОЛОВАЦА РУДАР БОР 
ул.: Моше Пијаде бр. 62 
контакт тел.: 030/421-042 
 
ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО ЦРНИ ВРХ БОР 
контакт тел.: 063/845  7 003 
 
ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО ДУБАШНИЦА БОР 
О.Ш. Петар Радовановић, Злот 
контакт тел.: 030/435-654; 064/1810829 
 
СКИЈАШКИ КЛУБ БАКАР БОР 
ул.: Моше Пијаде бр. 76 
контакт тел.: 063/8019457 
 
ЕXТРЕМЕ КЛУБ РОЦК & ИЦЕ БОР 
ул.: Ђуре Ђаковића бр. 1 
контакт тел.: 030/426-292; 063/7761078 
 
БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ ПАРТИЗАН БОР 
ул.: Зелени булевар б.б., Ј.У. Спортски Центар Бор 
контакт тел.: 063/638047 
 
СОКО БОР 
ул.: Краља Петра I бр. 12 
контакт тел.: 030/431-113 
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3.5 SWОТ анализа 
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S    Предности 
 
• Бројност институција и организација 

– у Бору постоји велики број институција 
што је резултат чињенице да је Бор 
центар Борског округа.  

• Постојање институција које се баве 
младима: Савет за младе и Канцеларија 
за младе Бор преко којих млади могу да 
комуницирају са Скупштином Општине 
Бор и Општинском управом 

• Бор је средњошколски центар: 
Гимназија „Бора Станковић“, Техничка 
школа, Економско трговинска школа, 
Електромашинска школа, у којима се 
образује око 2000 ученика узраста од 15-
18 година  

• Постојање Техничког факултета у 
Бору, 

• Постојање Регионалног центра за 
таленте - Регионални центар за таленте 
Бор један је од 14 Регионалних центара у 
Србији, са традицијом 20 година рада и 
преко 6 000 ученика полазника Центра. 

• Постојање Центра за континуирано 
образовање одраслих- при средњој 
Техничкој школи у Бору 

• Смештајни капацитети за студенте 
и средњошколце са пратећим 
просторијама: у Студентском центру Бор

• Развијена медијска инфраструктура: 
постојање радио, ТВ станица као и 
штампаних медија, и информативних 
интернет сајтова локалног типа 

• Општина Бор је мала средина и има 
брз проток информација 

• Бројни просторни капацитети за 
садржаје за младе: неколико простора за 
одржавање концератА, свирки, простори 
за обуке и радионице 

• Бројни спортски терени за младе  
• Мултикултурална средина 
• Ентузијазам појединаца који раде са 
младима 

• Бор има братске градове: Крезо 
(Француска), Хмелјницки (Украјина), Китве 
(Замбија), Бар (Црна Гора) 

• Неке НВО реализују пројекте за младе 
дуже од 10 година 

• Општина Бор финансира пројекте 
организација за младе и омладинских 
организација путем јавног конкурса 

• Постојање предузећа за 
професионалну рехабилитацију и 
оспособљавање ОСИ „Лак жица 
заштита“ 

• Посотјећа инфраструктура – отворени 
и затворени базени, ЗОО врт, Биоскоп, 

W    Слабости 
 
• Лоша привредна ситуација 
• Велика незапосленост младих 
• Лоше финансијско стање младих 
• Недостатак сезонских послова који би 

били извор финансија за младе током 
летњег распуста 

• Слаба заштита младих приликом 
кршења њихових права приликом 
запошљавања  (послодавци им лакше дају 
отказе, а млади нису довољно охрабрени 
нити информисани о својим правима у вези 
радног односа) 

• Незаинтересованост младих за активно 
деловање у друштву 

• Незаинтересованост младих да се 
информишу 

• Слаба понуда места за излазак и 
квалитетно провођење времена 
mладима на селу (узрасне групе од 15 до 30 
година) сужен избор културних, спортских, 
забавних и едукативних садражаја које могу 
да конзумирају у свом слободном времену 

• Слаба мобилност младих у самој 
општини, у региону, у земљи и посебно 
према иностранству 

•  Лоша повезаност општине Бор са 
суседним прекограничним градовима у 
Румунији и Бугарској 

•  Низак ниво социјалних искустава са 
вршњацима из других средина ( земља и 
иностранство) 

• Локална средина не негује посебност и 
индивидуализам код младих – млади нису 
охрабрени да мисле, понашају се и изгледају 
другачије од устаљених шаблона 
(једнообразност модела на које се угледају 
млади) 

• Доминација стереотипа и предрасуда 
међу младима и у односу на младе 

•  Млади са села немају могућност да 
посете дешавања у граду због лоших 
веза између села и града 

• У стратешким документима општине 
млади су слабо заступљени 

• У локалној средини млади нису 
    препознати као стратешки приоритет 

нити као ресурс у који треба улагати 
• Слаба ефектност постојећих 

стратегија на младу популацију 
•  Гравитирање младих узраста од 18 до 

30 година ка већим градовима 
(образовање, потрага за послом) 

• Одливање образованих младих, и 
посебно младих стручњака и научника, 
из Бора у друге градове и земље 

• Простори који се сада користе за 
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Музичка школа, отоврени и затворени 
спортски терени, Дом културе) 

потребе младих нису довољно 
опремљени ни прилагођени њиховим 
потребама (технички, 
функционалношћу) 

• Медији су лоше развијени, имају слаба 
сопствену продукцију програма и због 
опстанка су окренути углавном 
комерцијалним садржајима 

• Лоше стање спортских терена 
•  Мали број братских градова и слаба 

сарадња младих из Бора са младима из 
братских градова 

•  Лоша саобраћајна инфраструктура 
•  Низак ниво опште културе младих 
• Канцеларија за младе је сасвим нова 

институција и треба је кадровски и 
финансијски оснажити  

• Лоша еколошка ситуација 
 

О   Могућности  
 
• Погранична општина - око 20 км до 

границе са Бугарском око 100км до 
границе са Румунијом 

• Међународна сарадња као 
потенцијално највећи извор 
финансирања од стране донатора 
(ИПА програми, Европски програм за 
младе: Youth in Action programme.) 

• Међународна сарадња као шанса за 
размену искустава младих и 
усвајање нових знања 

•  Мултинационална и мултикултурна 
средина  

•  Постојање стратешких и планских 
докумената за младе на 
националном и регионалном нивоу 

• Општина Бор је једна од 5 општина 
у Србији у којој се реализује пројекат 
„Промоција запошљавања младих“ 

• Развој туризма у општини Бор 
• Формирање омладинског центра 
• РТБ-као носилац целокупног 

привредног развоја Борског округа 
• Аеродром Бор 
• Аеро Клуб 
• Постојање и развој смештајних 

капацитета на Савачи 
 

Т      Претње 
 
• Економска криза 
• Велике реститрикције посебно у 

институцијама система, и то на 
програмима и пројектима 

• Лоша информисаност и низак степен 
образовања 

• Нестабилна политичка ситуација 
• Поремећен систем вредности у 

друштву, што се рефлектује на младе 
• Инертност и пасивност институција и 

појединаца, као и самих младих 
•  Манипулација младима од стране 

политичких странака и у сврху 
предизборних обећања 

• Доступност алкохола, цигарета, лекова 
и осталих опојних средстава 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
3.6 ИНТЕРВЈУИСАЊЕ МЛАДИХ О СОПСТВЕНИМ ПОТРЕБАМА  
 
 
Волонтери Канцеларије за младе општине Бор  ХВАЛА ВАМ. 
 
Анкету за потребе израде Локалнох акционог плана за младе општине Бор у 
периоду од 2012. до 2016. године активно је спровела волонтерска мрежа 
канцеларије за младе. У периоду од четри месеца волонтери КЗМ су активно 
анкетирали 1720 младих људи из Бора по четри фокус групе: 
 

1. Студенти и ђаци 
2. Млади по сеоским Месним заједницама 
3. Незапослени 
4. Остали 

 
Укупан број анкетираних у односу на укупан број становника Општине Бор 
старосног доба од 18 до 30 година (младих) је 1720, што је приближно 19% 
младих у Бору. Овако велики број анкетираних помогао нам је да као резултат 
добијемо што приближније вредности спроведене анкете.  
 
Поред спроведене анкете један од начина испитивања потреба младих био је и 
рад по фокус групама за горе наведене групе. Концепт оваквог испитивања 
темељио се на директном контакту са испитаницима путем интервјуа. 
Активности интервјуисања су спровођене паралелно са прикупљањем анкета. 
Општи податци интервјуисања су укључени у укупне податке анализе ЛАП-а. 
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3.6.2. ПОДАЦИ АНКЕТИРАНИХ3 
 
 
 Анкета је спорведена на узорку од 1720 младих старосног доба од 18 до 
30 година од чега је 909 женског пола, односно 52.85% и 881 мушког пола, 
односно 47.15%.  
 Од укупног броја анкетираних 15.40% чине Студенти и ђаци, 49.25% 
Млади по сеоским Месним заједницама, 19.13% Незапослени, 16.22% Остали. 
Податци су обрађивани по фокус групама и опште потребе младих су узете на 
основу просечних потреба по фокус групама. 
  
1.Студенти и ђаци 

 
Прву категорију анкетираних чине студенти. Укупно је анкетирано 265 
младих људи, од тога 101 мушког и 164 женског пола. Обрадом и анализом 
ових анкета, добијени су следећи резултати: 
 

 
 
Анализе показују да највеће процентуално учешће заузима курс енглеског 
језика (27%), потом напредна обука на рачунару (25%). Најмањи је удео 
курса руског језика (3%), док је немачког језика свега (1%). 
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3 Срдачно се захваљујемо волонтерима Канцеларије за младе општине Бор на великој помоћи приликом 
спровођења ове анкете 



 
 

 
 
Анализом спортских активности примећујемо да најзначајнији удео 
заузимају активности у природи (24%), затим екстремни спортови (22%). 
Далеко мањи удео је шаховске и кошаркашке активности, свега (1%). 
 

 
 

На приказаном графикону уочавамо да интересованост младих људи за 
филмском и видео радионицом у процентима износи (17%), док за фото 
радионицом (16%). Најмање је анкетираних подржало постојање школе 
стрипа, свега (1%). 
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Када је реч о плесу, млади људи су највише  заинтересовани за постојање 
школе латино плеса, чак (36%) њих се изјаснило да је латино плес 
најважнија активност, док је (24%) анкетираних означило брејкденс. Само  
(1%) младих је изразило потребу за постојање школе ирског плеса. 
 

 
 
Када је реч о курсевима корисних вештина, највећи број младих се изјаснио 
да је оно што је њима највише потребно курс о покретању и вођењу 
сопственог бизниса (26%), док је  (23%) изразило потребу за увођењем 
курса о тражењу посла. Најмање младих је  изразило потребу за постојањем 
курса прве помоћи, свега (2%) је ову идеју подржало. 
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Анализом графикона запажамо да је чак (17%) младих људи 
заинтересовано за постојање волонтерског клуба. Најмање је анкетираних 
подржало постојање радионица толеранције и ненасиља, као и дебатног 
клуба и тематских трибина, свега (6%). 
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Када је реч о информацијама које би Канцеларија за младе саопштавала 
младим људима, (29%) анкетираних се изјаснило да би желели да добијају 
информације о могучностима за запослење, док (18%)  о могућностима за 
јефтинија путовања. Незнатан број, свега (2%) младих се изјаснило да би 



 
 

желели да их Канцеларија  за младе информише о могућностима за 
контрацепцију и заштиту од полно преносивих болести.  
 
2.Млади по сеоским Месним заједницама 
 
Другу категорију анкетираних чине млади у сеоској средини. Укупно је 
анкетирано 847 младих људи, од тога 449 мушког и 398 женског пола. 
Обрадом и анализом ових анкета, добијени су следећи резултати: 
 

 
 
Анализе показују да највеће процентуално учешће заузима курс енглеског 
језика (30%), потом напредна обука на рачунару (25%). Најмањи је удео 
курса руског језика, свега (3%). 
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Анализом спортских активности примећујемо да најзначајнији удео заузима 
постојање фудбалских клубова (36%), затим постојање клуба борилачких 
вештина (16%). Далеко мањи удео је шаховске активности и ватерполо 



 
 

клуба (2%), док је интересованост за постојањем рукометног клуба свега 
(1%). 
 

 
 

На приказаном графикону уочавамо да интересованост младих људи за 
филмском и видео радионицом у процентима износи (15%), док за фото 
радионицом (14%). Најмање је анкетираних подржало постојање школе 
стрипа и рецитаторске секције, свега (1%). 
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Када је реч о плесу, млади људи су највише  заинтересовани за постојање 
фолклора, чак (26%) њих се изјаснило да фолклор за њих  најважнија 
активност, док је (21%) анкетираних изразило жељу за постојањем школе 
латино плеса. Само  (2%) младих је изразило потребу за постојањем школе 
ирског плеса 



 
 

 

 
 
Када је реч о курсевима корисних вештина, највећи број младих се изјаснио 
да је оно што је њима највише потребно курс о организовању догађаја за 
младе (21%), док је  (18%) изразило потребу за увођењем курса о тражењу 
посла и увођењем курса прве помоћи. Најмање младих је  изразило потребу 
за постојањем курса практичних вештина,  (2%) је ову идеју подржало. 

 

 
 
Анализом графикона запажамо да је чак (24%) младих људи заинтересовано за 
клуб за дружење и организовање журки за младе. Најмање је анкетираних 
подржало увођења радних акција за уређење Борског језера, свега (4%). 
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Када је реч о информацијама које би Канцеларија за младе саопштавала 
младим људима, (24%) анкетираних се изјаснило да би желели да добијају 
информације о могучностима за јефтинија путовања, док (13%)  о 
концертима И културним десавањима. Незнатан број, свега (2%) младих се 
изјаснило да би желели да их Канцеларија  за младе информише о заштити 
здравља и здравим начинима живота  
 
3.Незапослени 

 
Трећу категорију анкетираних чине незапослени. Укупно је анкетирано 329 
младих људи, од тога 153 мушког и 176 женског пола. Обрадом и анализом 
ових анкета, добијени су следећи резултати: 
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Анализе показују да највеће процентуално учешће заузима напредна обука 
за рад на рачунару (26%), потом курс енглеског језика (24%). Најмањи је 
удео курса немачког  језика, свега (1%). 
 

 
 
Анализом спортских активности примећујемо да најзначајнији удео 
заузимају активности у природи (24%), затим екстремни спортови (21%). 
Далеко мањи удео је интересованост за постојањем кошаркашког клуба 
свега (2%). 
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На приказаном графикону уочавамо да интересованост младих људи за 
фото радионицом (16%). Најмање је анкетираних подржало постојање 
школе стрипа, свега (1%). 



 
 

 

 
 
Када је реч о плесу, млади људи су највише  заинтересовани за постојање 
школе латино плеса, чак (30%) њих се изјаснило да је школа латино плеса 
за њих  најважнија активност, док је (27%) анкетираних изразило жељу за 
постојањем школе аеробика, пилатеса и џез денса. Само  (2%) младих је 
изразило потребу за постојањем школе ирског плеса. 
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Када је реч о курсевима корисних вештина, највећи број младих се изјаснио 
да је оно што је њима највише потребно курс о тражењу посла  (25%), док је  
(23%) изразило потребу за увођењем курса о покретању и вођењу 
сопственог бизниса. Најмање младих је  изразило потребу за постојањем 
курса прве помоћи, свега (4%). 



 
 

 

 
 

Анализом графикона запажамо да је чак (17%) младих људи заинтересовано за  
постојање волонтерског клуба. (15%) њих је изразило потребу за постојањем  
клуба за дружење и организовање журки за младе. Најмање је анкетираних 
подржало увођења радионице толеранције и ненасиља, свега (6%). 
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Када је реч о информацијама које би Канцеларија за младе саопштавала 
младим људима, (27%) анкетираних се изјаснило да би желели да добијају 



 
 

информације о могучностима за запослење, док (12%)  о могућностима за 
јефтинија путовања. Незнатан број, свега (1%) младих се изјаснило да би 
желели да их Канцеларија  за младе информише о правима детета. 
 
4.Остали 
 
Четврту  категорију анкетираних чине остали. Укупно је анкетирано 279 
младих људи, од тога 108 мушког и 171 женског пола. Обрадом и анализом 
ових анкета, добијени су следећи резултати: 
 

 
 

Анализе показују да највеће процентуално учешће заузима  курс енглеског 
језика (23%). Најмањи је удео курса немачког  језика, руског и италијанског, 
свега (5%). 
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Анализом спортских активности примећујемо да најзначајнији удео 
заузимају активности у природи (20%), затим постојање тениског клуба 
(17%). Далеко мањи удео је интересованост за постојањем кошаркашког и 
ватерполо клуба, свега (3%). 
 

 
 
На приказаном графикону уочавамо да интересованост младих људи за 
фото радионицом (12%). Најмање је анкетираних подржало постојање 
рецитаторске секције, свега (2%). 
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Када је реч о плесу, млади људи су највише  заинтересовани за постојање 
аеробика, пилатеса и џез денса, чак (32%), док је (28%) анкетираних 



 
 

изразило жељу за постојањем брејкденса. Само  (3%) младих је изразило 
потребу за постојањем школе ирског плеса. 
 

 

 
 

Када је реч о курсевима корисних вештина, највећи број младих се изјаснио 
да је оно што је њима највише потребно курс о тражењу посла  (24%), док је  
(20%) изразило потребу за курсеве о организовању догађаја за младе. 
Најмање младих је  изразило потребу за постојањем курса о контрацепцији 
и заштити од полних болести, свега (8%). 
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Анализом графикона запажамо да је чак (18%) младих људи заинтересовано за  
постојање организовање хуманитарних акција и прикупљање новца за 
сиромашне. (15%) њих је изразило потребу за постојањем  волонтерског клуба. 
Најмање је анкетираних подржало увођења дебатног клуба и тематских 
трибина, свега (3%). 
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Када је реч о информацијама које би Канцеларија за младе саопштавала 
младим људима, (28%) анкетираних се изјаснило да би желели да добијају 
информације о могучностима за запослење, док (10%)  о могућностима за 
јефтинија путовања и законским правима које млади имају. Незнатан број, 
свега (2%) младих се изјаснило да би желели да их Канцеларија  за младе 
информише о правима детета. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Одељак 4       ПРИОРИТЕТИ  
 
 

Анализом свих прикупљених података и резултата Радне групе издвајају се 
следећи приоритети: 
 

1. Унапређивање капацитета Канцеларије за младе и других кључних 
актера омладинске политике;  

 
2. Оснаживање активизма и повећавање мобилности младих; 
 
3. Унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања и 

предузетништва младих; 
 
4. Унапређивање културних, спортских и других садржаја за младе; 
 
5.  Унапређивање здравља младих и социјална инклузија младих. 

 
Приоритет 1. 
Унапређивање капацитета Канцеларије за младе и других кључних актера 
омладинске политике;  
 
Овај приоритет је у директној вези са проблемима веома младог система 
омладинске политике у Србији, односно системским успостављањем 
институционалног оквира локане омладинске политике тек у задње 3 године. Из 
тог разлога општина Бор, као и већина општина у Србији нема још увек 
довољне организацијоне, људске, инфраструктурне и техничке капацитете за 
релевантно бављење омладинском политиком. Због тога је неопходно плански 
и системски улагати у све наведене капацитете. 

 
Разматрани проблеми могу се груписати на следећа специфична проблемска 
подручја:: 

 
• Недовољно развијени капацитети КЗМ; 

• Недовољни инфраструктурни и технички капацитети; 

• Недовољно представника цивилног сектора који се баве младима; 

• Неумреженост постојећих локалних актера 

• Неадекватна информисаност локалних актера о националној 
омладинској политици и европским тенденцијама 
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• Недостатак простора и мали број организација и удружења са чијим 
деловањем би се млади идентификовали: простор за рад и 



 
 

информисање, одсуство подршке за одрживост организација и 
иницијатива младих;  

 
За решавање уочених проблема локална заједница је себи поставила следеће 
специфичне циљеве: 

 
1. Јачати капацитете КЗМ и промовисати КЗМ као носиоца локалне 

политике за младе; 

2. Развијати остале локалне ресурсе за младе ради активизације 
младих; 

3. Формирање квалитетних људских ресурса за бављење 
омладинском политиком; 

4. Стварање техничких предуслова за реализацију програма 
намењених младима; 

5. Умрежавање младих, посебно из руралних делова Општине; 

6. Регионално умрежавање локалних актера у области омладинске 
политике. 

 
Приоритет 2.  
Оснаживање активизма и повећавање мобилности младих 
 
Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са проблемима 
неразвијености грађанског активизма, партиципације младих у процесима 
одлучивања у школама, установама културе и политикама локалне 
самоуправе, те са блиским питањима попут некоришћења ресурса којима се 
млади укључују у омладинску размену на регионалном и ЕУ нивоу, тј. са 
недовољно доступним информаицијама о могућностима за ангажман младих. 
 
Разматрани проблеми могу се груписати на следећа специфична проблемска 
подручја: 
 

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

• Млади немају  добар приступ информацијама о могућностима њиховог 
учешћа у друштву и неформалном образовању; 

• Недовољна партиципација младих у креирању програма за младе; 
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• Недостатак простора и мали број удружења са чијим деловањем би се 
млади идентификовали: простор за рад и информисање, одсуство 
подршке за одрживост организација и иницијатива младих;  



 
 

• Нема довољно омладинских програма и адекватних пројеката који би 
заинтересирали ширу друштвену заједницу; 

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

 
За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће 
специфичне циљеве: 
 

1. Промовисати активизам и волонтеризам младих (посебно путем 
КЗМ); 

2. Укључивање младих у креирање и реализовање програма за младе; 

3. Повећати ниво информисања младих о могућностима омладинског 
активизма и о програмима за младе; 

4. Укључити младе у програме омладинске размене у региону и ЕУ. 
 
Приоритет 3. 
Унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва младих 
 
Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са проблемима 
незапослености и недостацима образовног система и система неформалног 
образовања. 
 
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска 
подручја: 
 

• Недовољна понуда неформалног образовања, попут курсева 
информационе писмености и страних језика, утиче на ниже 
квалификационе способности незапослених младих. 

• Средњошколци стечена знања недовољно продубљују кроз праксу, те на 
тржиште рада наступају без искуства које им је потребно да би се 
запослили; 

• Неразвијен процес каријерног вођења и саветовања, који има за циљ да 
младима олакша одабир школе и будућег занимања и проналажење 
посла; 

• Предузетнички дух код младих је недовољно развијен, а не постоји 
изграђен систем подстицања и развоја предузетништва код младих. 

 
За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће 
специфичне циљеве: 
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1. Унапредити конкурентност младих на тржишту рада путем 
унапређења формалног и подстицањем различитих облика 
неформалног образовања младих; 

2. Развијати услуге каријерног вођења и саветовања код свих 
релевантних актера (школе, НСЗ, КЗМ...); 

3. Развијати предузетништво кроз различите програме и мере 
подршке младима који почињу сопствени бизнис. 

 
Приоритет 4. 
Унапређивање културно-образовних, спортских и других садржаја за 
младе 
 
Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са проблемима у вези са 
културно-образовним и спортским садржајима, као и са недовољном понудом 
за квалитетно провођење слободног времена уопште.  
 
Разматрани проблеми могу се груписати на следећа специфична проблемска 
подручја: 
 

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

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

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

• Недовољна заинтересованост младих за садржаје из културе; 

• Недовољна партиципација младих у осмишљавању културно-
образовних, спортских и других забавно-рекреативних програма;  

• Недостатак различитих видова неформалног образовања. 
 
За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће 
специфичне циљеве:  
 

1. Укључивање младих у креирање и реализовање културних, 
спортских и забавно-рекреативних садржаја; 

2. Изградња и адаптација простора за младе; 

3. Развијање нових облика забавно-рекреативних активности, 
атрактивних за младе; 
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4. Развијање неформалног образовања. 
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Приоритет 5.  
Унапређивање здравља младих и социјална инклузија младих  
 
Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са проблемима локалне 
здраствене заштите, ангажовања младих у организацијама које се баве 
првенирањем и смањењем болести зависности, заштите репродуктивног 
здравља, сузбијањем наркоманије и алкохолизма. Безбедност младих у 
саобраћају, у школи или на местима на којима се окупљају млади, у јасној је 
вези са питањима социјалне патологије која нпр. произилазе из наркоманије и 
опијања. Такође, приоритет је повезан и са неопходношћу унапређења 
социјалне заштите, путем едукације и директним ангажовањем младих. 
 
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска 
подручја: 
 

• 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 

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

• Поремећено понашање младих због неконтролисаног конзумирања: 
алкохола, цигарета и психоактивних супстанци. 

• Релативно висок број социјално угрожених младих и младих из 
сиромашних породица. 

 
За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће 
специфичне циљеве: 

 
1. Развијати свест о здравим стиловима живота; 

2. Унапредити  психофизички развој младих; 

3. Унапредити социјалну одговорност заједнице према младима; 

4. Подстицати ангажовање младих у области социјалне заштите. 
 

 



 
 
Одељак 5  УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ 
 
 
Локални акциони план за младе општине Бор у потпуности је усклађен са 
Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу Министарства 
омладине и спорта, усвојила Влада Србије.  
 
Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом Србије 
за приступање Европској Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, 
Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији, Националном 
стратегијом запошљавања, Националном стратегијом привредног развоја Србије 
за период 2006-2012. године, Миленијумским циљевима развоја, Стратегијом 
развоја здравља младих, Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом 
подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом 
у Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици 
Србији, и др, као и са одговарајућим међународним документима.  
 
Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај 
младих, општина Бор  полази од општих стратешких циљева дефинисаних 
Националном стратегијом, а то су: 
 
1. Подстицање младих да активно учествују у друштву; 

2. Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у 

доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба 

младих и у партнерству са младима; 

3. Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим 

областима; 

4. Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, 

а посебно младих који живе у тешким условима; 

5. Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у 

различитим областима; 

6. Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена 

младих; 

7. Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног 

и неформалбног образовања који је доступан свим младима и који је у складу 

са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици 

Србији; 
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8. Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и 

предузетништва младих; 



 
 
9. Унапређивање безбедности младих; 

10. Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих 

поремећаја здравља и развијање здравствене заштите прилагођене младима; 

11. Оснаживање младих 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. 
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Одељак 6   МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ 
 
 
6.1. Управљање у процесу спровођења Локалног акционог плана за младе 
  
Главни актер у спровођењу (а претходно у изради) Акционог плана за младе јесте 
Канцеларија за младе, док главне активности и њихово спровођење надгледа 
Савет за младе. Локални координатор/ка чини спону између Канцеларије и 
надлежних из локалне самоуправе, Савета за младе, 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 члановима 
Савета за младе, који ће својим одлукама обезбеђивати предуслове да се 
планиране активности реализују у усвојеним роковима. Административно - 
техничка подршка локалном координатору/ки биће обезбеђена кроз ангажовање 
лица која ће заједно са координатором/ком чинити Тим Канцеларије за младе, са 
јасно дефинисаним описом послова и задатака за сваког члана/чланицу Тима.  
 
 
6.2. 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) 
• представник/ца Савета за младе 

 
Процедуру мониторинга и начин и структуру извештавања формулисаће Савет за 
младе у сарадњи са Канцеларијом за младе. Тим за мониторинг своје извештаје 
на месечном нивоу доставља Председнику општине, Одељењу за буџет, 
Локалном координатору/ки и Савету за младе.  
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Тим за евалуацију – прати и оцењује активности и резултате пројеката у 
реализацији и извештава тромесечно Савет за младе.  
 
Тим за евалуацију чини 5 представника/ца следеће структуре: 
 

• Представник/ца локалне самоуправе 
• Представник/ца Тима за мониторинг 
• Стручно лице из институције, која се бави пројектном тематиком  

 
Извештај Тима за евалуацију доставља се председннку општине и Савету за 
младе, 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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Одељак 7    ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 
 
 
Процес јавне расправе има за циљ да поспеши дијалог најширег обима у локалној 
средини и да буде завршна фаза широког консултативног процеса израде 
Локалног акционог плана за младе. Јавна расправа представља механизам који 
омогућава најширем кругу грађанства да утиче на будуће мере намењене бризи о 
младима, а чију ће примену координирати локална самоуправа. 
Наведени процес подразумева јавно представљање општинских приоритета у 
вези са питањима и проблемима младих, као и мерама за њихово решавање, кроз 
све расположиве медије на локалном и-или регионалном нивоу. 
  
Поред промотивних активности, јавна расправа треба да представља и 
механизам којим грађани могу да доставе своје коментаре, допуне или измене. 
 
Интегрални текст ЛАП-а за младе треба да буде изложен на огласној табли 
Опшине и на званичној општинској интернет презентацији, а грађани могу да у 
одређеном временском периоду доставе своје коментаре Канцеларији за младе. 
 
После јавне расправе, Канцеларија за младе, у сарадњи са релевантним 
општинским телом/органом разматра пристигле коментаре, допуне или измене и 
одлучује да ли ће бити измена у ЛАП-у , или је потребно додатно објаснити 
поједина питања грађанима. 
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Анекс 1                                                 Табела активности за 2012. годину  
 
 
Приоритет 

 
Активности  

 
Рокови 

 
Очекивани резултат 

 
Индикатор 

 
Реализатори  

 
Финансијска 
средства 

1.Унапређивање 
капацитета 
Канцеларије за 
младе и других 
кључних актера 
омладинске 
политике 

Промовисање активности КЗМ и 
изградња идентитета КЗМ 
(медијски наступи, флајери, 
плакати и други промотивни 
материјали) 

интензивно 
фебр.- 
март; 
континуира
но надаље 

Појачана свест о КЗМ као 
главном покретачу активизма 
младих 
 

Број медијских наступа 
Број одштампаних и 
подељених матер. 
 

КЗМ, локални 
медији 
 
 

80.000 
 
 

Састанци КЗМ и релевантних 
кључних актера (суседне КЗМ, 
локалне и регионалне НВО, 
установе...) са циљем 
успостављања и/или јачања 
сарадње 

фебруар-
март и 
даље 
континуира
но 
 

Утемељена и започета 
сарадња са суседним КЗМ, 
лок. и рег. НВО, установама 
које се баве младима... 
 

Број заједнички 
реализованих 
акција/пројеката у току 
године 
 

КЗМ 
 

10.000 
 

Континуирано едуковање 
координатора КЗМ и других 
омладинских радника 
 

током 
године 

Едукован координатор КЗМ и 
други млади активисти 
 
Едуковани радници спроводе 
квалитетније активности  

Квалитет и ефикасност 
рада КЗМ 
 

КЗМ, релевантни 
едукатори 
 

20.000 

Формирање локалног Инфо 
сервиса за младе 

током 
године 

Информисани млади 
Млади упознати са 
могућностима за развој 
омладинских активности 

Успостављен Инфо 
сервис, Штампање 
билтена  
 

КЗМ, ЛС, МОС 50.000 

Креирање веб стране КЗМ и 
ажурирање стране на Фејсбуку 

током 
године 

Повећање видљивости КЗМ 
Боља информ. младих 

Креирана веб страна и 
ажуриран Фејсбук 

КЗМ 50.000 

 
 
2.Оснаживање 
активизма и 
повећавање 
мобилности 
младих 
 

Успостављање мреже 
омладинских сарадника који ће 
прикупљати и обликовати 
информације значајне за младе у 
заједници 

прва 
половина 
године 
 

Организовани сарадници 
прикупљају релевантне 
информације за младе 
 

10 младих сарадника 
 

КЗМ, школе, 
факултет 
 

30.000 
 

Постицање формирања 
омладинских клубова у сеоским 
месним заједницама 

током 
године 

Повећан активизам младих 
путем организованог 
деловања 

Формирана најмање 
једног омладинског клуба 
за младе 

КЗМ  
600.000 

Развој омладинског активизма у 
сеоским МЗ 
 

 Повећан број младих 
корисника услуга КЗМ из 
сеоских МЗ. Јачање 
капацитета омладихског 

Број младих са села који 
користе услуге КЗМ 
Број ојачаних и 
новоформираних НВО за 

ЛС, МЗ, КЗМ, НВО, 
донатори 

- 
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организовања у сеоским МЗ, 
Набавка опреме за младе у 
сеоским МЗ 
 

младе у сеоским МЗ 

 Постављање инфо пултова у 
средњим школама са ажурираним 
информацијама од значаја за 
младе  

јул 
 

Информисани млади 
Млади упознати са 
могућностима за развој 
омладинских активности 

Број инфо пултова 
Количина материјала 
који се дистрибуира 
 

КЗМ, школе 
 

60.000 

Промоција инфо путова на ТФ 
Бор и Студентском центру у Бор, 
са ажурираним информацијама од 
значаја за младе 

септембар Информисани млади 
Млади упознати са 
могућностима за развој 
омладинских активности 

 КЗМ, Технички 
факултет, 
Студентски центар 

25.000 

Промовисање волонтеризма и 
волонтерских кампова 

током 
године, 
посебно 5. 
децембар 
 

Развијање свести о 
вредностима волонтеризма и 
повећан број волонтера 
 

Одржане 2 трибине/ 
радионице са учешћем 
по 30 младих 
Обележен Међународни 
дан волонтера 

КЗМ, локална и 
регионална НВО 

30.000 

Волонтерско активирање младих 
у одржавању локалних 
манифестација  

током 
године 

Повећана свест о 
волонтеризму као виду 
активизма 

Број волонтера 
 

КЗМ, школе, 
факултет 

50.000 

Обука младих активиста за 
учешће у ЕУ програму „Млади у 
акцији“ 

током 
године 
 

Обучени млади активисти за 
учешће у ЕУ програму 
Повећана мобилност младих 

Број обучених младих 
Број написаних пројек. 
Број добијених грантова 

КЗМ 
 

35.000 

Тренинг о писању пројеката и 
управљања пројектним циклусом 
(ПЦМ) 

током 
године 
 

Едукован координатор КЗМ и 
други млади активисти 
 

Број обучених младих 
Број написаних пројеката 
 

КЗМ, регионална 
НВО 
 

30.000 

Израда најмање 4 пројекта за 
омладинске активности (са 
партнерима из локала или 
региона) на МОС конкурсе 
намењене младима 

током 
године 

Добијена средства за 
реализацију пројеката  
 

Најмање 4 написана 
пројекта 
Број и висина одобрених 
грантова 
 

КЗМ, локалне и 
регионалне НВО, 
остали локални 
партнери  

60.000 

Суфинансирање 
инфраструктурних пројеката који 
се тичу младих 

током 
године 

Креирани и подржани нови 
пројекти за младе у Општини 

Број подржаних 
пројеката 
Висина средстава 

ЛС (преко КЗМ) 100.000 

Активирање младих у очувању 
животне средине (чишћење јавних 
простора, обележавање Светског 
дана заштите животне средине, 
едукација...) 

током 
године 

Повећан активизам младих 
Подигнута еколошка свест 
 

Број акција 
Број младих учесника 
 

КЗМ, ЛС, МЗ, ТО, 
школе, факултет, 
рибол. и ловачка 
друштва, НВО 
 

20.000 

 
 
3.Унапређивање Организовање семинара за 

активно тражење посла и 
током 
године 

Млади успешнији на тржишту 
рада 

Број учесника семинара 
 

НСЗ, ЛС, КЗМ 
 

20.000 
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свих облика 
запошљавања, 
самозапошља-
вања и 
предузетништва 
младих 
 

самозапошљавање  Млади остају у Општини 
Промоција каријерног вођења и 
саветовања и обука за каријерне 
саветнике 

током 
године 
 

Створени капацитети за 
спровођење КВС младих 
Формирана радна група за КВС 
младих 
Почело КВС младих 
Млади успешно граде каријеру 

Број обучених полазника 
 

КЗМ, ЛС, 
регионална НВО, 
НСЗ 
 

50.000 
 

 Обука о приватном 
предузетништву, 
вођењу посла, бизнис 
плановима... 

током 
године 
 

Млади покрећу сопствени 
посао 
 
 

Број младих учесника 
Број младих 
предузетника 
 

УСАИД, НСЗ, ЛС, 
КЗМ 
 
 

40.000 
 
 

Организовање курсева за 
стицање нових вештина 
(рачунари, језици) 

током 
године 
 

Млади успешнији на тржишту 
рада 
Образованији млади 

Број курсева 
Број младих који 
учествују на курсевима 

НСЗ, ЛС, КЗМ 
 

50.000 
 

Организовање семинара за 
категоризацију и регистрацију 
пољопрвиредних газдинстава 

прва 
половина 
године 

Млади покрећу 
пољопривредну делатност 

Број младих учесника 
Број регистрованих 
газдинстава 

КЗМ, МПШВ., ЛС 
 

30.000 
 

Анимирање предузећа и установа 
за омогућавањем радне праксе за 
младе 

током 
године 
 

Стицањем практичних 
вештина млади лакше 
проналазе посао  

Број младих на радној 
пракси 
 

КЗМ, ЛС, школе, 
фирме и  установе 
 

- 

Иницирање ангажовања младих 
незапослених у оквиру програма 
јавних радова  

током 
године 

Запослени млади Број младих запослених НСЗ, ЛС, КЗМ, 
установе и фирме 

Средства из 
Програма 

 
 
4.Унапређивање 
културних, 
спортских и 
других садржаја 
за младе 
 
 

Организација манифестације 
Борско омладинско лето (низ 
догађаја у склопу амфитеатра) 

мај–
септембар 

Млади квалитетно проводе 
слободно време 
Повећана партиципација 
младих у креирању и посети 
културних и забавних 
програма 

Број одржаних програма 
и број младих 
посетилаца 
 

КЗМ, ЛС,НВО 200.000 

Оснивање и рад омладинског 
културног центра Бор "Театар" 

током 
године 

Основан Центар 
Побољшање квалитета 
живота младих у Бору, 
Културне манифестације 

Број активности Центра 
Број младих учесника и 
посетилаца 

КЗМ, ЛС, МОС 200.000 
(суфинансира
ње средстава 
по пројекту 
МОС-а) 

Пројекат „Игре без граница на 
леду” 

новембар-
децембар 

Млади квалитетно проводе 
слободно време 
Повећана партиципација 
младих у креирању и посети 
забавних програма 

Број младих учесника КЗМ, ЛС, јавна 
предузећа 

50.000 
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Организовање битних догађаја 
који се тичу младих: обележавање 
Међународног дана младих и 
Дана студената 4., Дан 
волонтера,  Дан Европе  

4. април 
9. мај  
12. август 
5. децембар 

Повећана свест младих и 
читаве заједнице о 
проблемима и потребама 
младих 
Промовисани стандарди ЕУ 
политике за младе 

Број учесника 
Време/простор у 
медијима 

КЗМ, факултет, 
школе, НВО 

100.000 
 
 
 
 
 

Креирање културно-уметничких 
програма по жељи младих у 
сарадњи КЗМ са културним 
установама – Центром за културу, 
Библиотеком и Музејом, КУД-
овима   

током 
године 
 

Повећана партиципација 
младих у креирању и посети 
културних програма 
 

Број одржаних програма 
и број младих 
посетилаца 
 

КЗМ, ЦзК, 
Библиотека, Музеј, 
КУД-ови 
 

40.000 + из 
буџета 
културних 
установа 
 

 Организовање креативних и 
едукативних радионица, школа и 
курсева (у складу са жељама 
младих исказаним у 
Истраживању)  

током 
године 
 

Неформално образовање за 
младе по жељи младих 
Образованији млади 
Креативнији млади 
 

Број програма 
Број полазника 
Број идентификованих 
талената 
 

КЗМ, ЛС, култ-
образ. установе 
 

80.000 + 
из буџета 
култ-образ. 
установа  
 

Организовање 3 спортске 
манифестације у сеоским 
насељима 

лето Повећано учешће младих у 
креирању и учествовању у 
спортским програмима 

3 манифестације 
Број младих учесника  
 

КЗМ, ЛС, МЗ, 
Спортски савез 

60.000 

 
 
5.Унапређивање 
здравља младих 
и социјална 
инклузија 
младих  

Окупљање и обука групе 
омладинских волонтера који ће 
учествовати у превентивним 
програмима у заједници 

прва 
половина 
године па 
надаље 

Млади упознати са ризицима 
и укључени у превентивне 
кампање, тзв. вршњачки 
едукатори 

Број обучених младих 
едукатора  
 

КЗМ, лок. и  рег. 
НВО, ЦК, 
Здравтвени центар, 
домови здравља  

80.000 
 

Активности на промовисању 
здравих стилова живота и 
очувања здравља (радионице, 
трибине, промо материјал, 
обележавање битних датума) 

током 
године 
 

Подигнута свест младих о 
вредности здравих стилова 
живота 
Здравији млади 
 

Број подељеног промо 
материјала 
Број трибина 
Број младих који 
учествују у акцијама 
Медијска пропраћеност 

КЗМ, Здравтвени 
центар, домови 
здравља, ЦСР, ЦК, 
НВО, медији, школе, 
факултет 
 

50.000 
+ допринос 
осталих 
актера 
 

Субвенционисан превоз за 
школску децу, стипендије, 
једнократна помоћ и остале 
уобичајене врсте помоћи соц. 
угрожених младих 

током 
године 
 

Обезбеђене једнаке шансе за 
све младе 
Подстакнути таленти 

Број младих који користи 
субвенциониран 
превоз.... 
Број стипендија 

ЛС 
 

Најмање у 
висини 
прошлогодиш
њег износа 
ове буџетске 
ставке 

Успостављање сарадње КЗМ са 
представницима ЦСР, 
Здравственог центра, домовима 
здравља и ЦК 

почетак 
године 
 

Успостављена сарадња КЗМ 
са кључним актерима 
здравств. и соц. заштите 

Број заједничких 
активности 
 

КЗМ, ЦСР, 
Здравствени 
центар, домови 
здравља и ЦК 

- 
 

Иницирање хуманитарних акција током Подигнута социјална свест и Број акција КЗМ, ЦК, ЦСР, - 



 
 

за помоћ соц. угроженим младима 
 

године 
 

одговорност младих 
Побољшан положај соц. 
угрожених младих 

Број особа/фирми које су 
уделиле помоћ 
Квантитет помоћи 

школе, предузећа 
 

 

Иницитање акција добровољног 
давања крви 
 

током 
године 
 

Подстакнита хуманост код 
младих 
 

Број младих који је дао 
крв 
 

КЗМ, Здравствени 
центар, школе, 
факултет 
 

- 
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Анекс 2                                                                 Табела активности 2013–2016.  
Приоритет Активности  Очекивани резултат Индикатор Реализатори  
1.Унапређивање 
капацитета 
Канцеларије за 
младе и других 
кључних актера 
омладинске 
политике 

Перманентне кампање промовисања КЗМ 
усмерене ка младима, привредном сектору и 
заједници уопште 
 

Подигнута свест о важности КЗМ 
Јака и респектабилна КЗМ као главни 
актер у пољу омлад политике 
 

Квалитет кампања 
Број младих који подржава рад 
КЗМ 
Обим материјалне подршке 
привредног сектора  

КЗМ, локални 
медији 
 
 

Даље развијање сарадње КЗМ са другим КЗМ, 
релевантним локалним и  регионалним НВО, 
установама и другим кључним актерима у 
области омладинске политике 

Развијена сарадња са суседним КЗМ, 
локалним и регионалним НВО, 
установама које се баве младима... 
Заједнички партнерски пројекти 

Број заједнички реализованих 
акција/пројеката у току године 
 

КЗМ, локалне и 
регионалне НВО, 
установе и други 
кључни актери у 
области омлад. 
политике 

Перманентно ангажовање пројектног тима КЗМ 
Бор (чланови се бирају конкурсно) 

Повећање броја пројеката КЗМ Бор 
Формирање здравог језгра спољних 
сарадника КЗМ Бор 
Афирмисање младих да под окриљем 
КЗМ Бор стекну већа искуства у писању 
пројеката и њиховој реализацији 

Број пројеката који су донирани 
од стране донатора 
Број активности чија које су 
обезбеђене путем пројеката 

КЗМ 

Континуирано едуковање координатора КЗМ и 
других омладинских радника 
 

Едукован координатор КЗМ и други 
млади активисти 
Едуковани радници спроводе 
квалитетније активности  

Квалитет и ефикасност рада КЗМ 
 

КЗМ, релевантни 
едукатори 
 

Активан рад Клуба за младе 
 

Млади активно користе простор за 
реализовање низа њима намењених 
активност 

Број активности и број услуга 
Клуба 
 

Клуб за младе 
КЗМ, ЛС 

Активан рад локалног Инфо сервиса за младе Информисани млади 
Млади упознати са могућностима за 
развој омладинских активности 

Број и квалитет информација 
Број информисаних младих 
Број активности и пружених 

Инфо сервис КЗМ, 
ЛС 
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услуга 

Активан рад КЗМ волонтерског центра за 
младе 

Развијање свести о вредностима 
волонтеризма и повећан број волонтера 
Формирана мрежа волонтера  

Број активности и пружених 
услуга 
Број волонтера 

Волонтерски 
центар КЗМ, МОС 

Одржавање и даље унапређивање веб стране 
и Фејсбука КЗМ 

Повећање видљивости КЗМ 
Боља информисаност младих 

Број посета веб стране и 
Фејсбука  

КЗМ 

 

2.Оснаживање 
активизма и 
повећавање 
мобилности 
младих 
 

Координирање мрежом омладинских 
сарадника који прикупљају и обликују 
информације значајне за младе у заједници 

Млади упознати са могућностима за 
развој омладинских активности 
Информисани млади 

Укључено најмање 15 
омладинских активиста 
 

КЗМ, школе, 
факултет 
 

Постицање формирања НВО за младе 
 

Повећан активизам младих путем 
организованог деловања 

Број формираних НВО за младе КЗМ 

Оснивање и рад омладинских група на 
сеоским подручјима 
 

Активно укључивање и активирање 
младих из руралних средина по 
питањима омладинске политике  
Креирање базе за умрежено деловање 
на читавој територији Општине 

Број и активност основаних група 
 

КЗМ, ЛС, МЗ, 
школе 
 

Одржавање мреже инфо пултова са 
ажурираним информацијама од значаја за 
младе 
 

Успостављена мрежа инфо пултова са 
актуелним информацијама од значаја за 
младе 
Информисани млади 

Број инфо пултова 
Број дистрибуираних 
информација 

КЗМ, школе, 
факултет, 
Студентски 
центар 

Промовисање волонтеризма и волонтерских 
кампова 

Развијање свести о вредностима 
волонтеризма и повећан број волонтера 
 

Број одржаних трибина 
Обележен Међународни дан 
волонтера 

КЗМ, локална и 
регионална НВО, 
МОС 

Волонтерско активирање младих у одржавању 
локалних манифестација  

Повећана свест о волонтеризму као виду 
активизма 

Број волонтера 
 

КЗМ, школе, 
факултет 

Креирање и реализација пројеката у оквиру ЕУ 
програма ''Млади у акцији'' 

Млади укључени у ЕУ пројекте 
Повећана мобилност младих 

Број и величина пројеката 
Број донираних пројеката 

КЗМ, локалне и 
регионалне НВО 

Тренинзи о писању пројеката и управљању 
пројектним циклусом (ПЦМ) 

Едуковани омладински радници и 
оснажен капацитет локалних НГО 

Број обучених младих 
Број написаних пројеката 

КЗМ, локлане и 
регионалне НВО 

Перманентна израда пројеката за омладинске 
активности (са партнерима из локала или 
региона) за МОС и друге конкурсе  

Добијена средства за реализацију 
пројеката  
 

Број написаних пројекта 
Број одобрених пројеката 
Висина одобрених грантова 

КЗМ, локалне и 
регионалне НВО, 
остали локални 
партнери  
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Суфинансирање пројеката који се тичу младих Креирани и подржани нови пројекти за 
младе у Општини 

Број подржаних пројеката 
Висина средстава 

ЛС 

Активирање младих у очувању животне 
средине (чишћење јавних простора, 
обележавање Светског дана заштите животне 
средине, едукација...) 

Повећан активизам младих 
Подигнута еколошка свест 
 

Број акција 
Број младих учесника 
 

КЗМ, ЛС, МЗ, ТО, 
школе, факултет, 
рибол. и ловачка 
друштва, НВО, 
МЖСПП 

 

3.Унапређивање 
свих облика 
запошљавања, 
самозапошља-
вања и 
предузетништва 
младих 
 

Континуирана сарадња са НСЗ на 
едукативним програмима тражења посла: 
организовање курсева за активно тражење 
посла и стицање нових вештина (рачунари, 
језици), доквалификација и 
преквалификација...)  

Смањена незапосленост младих 
Стицање додатних вештина 
незапослених младих 
Млади успешнији на тржишту рада 

Број младих на евиденцији НСЗ 
 

НСЗ, ЛС, КЗМ 
 

Наставак програма каријерног вођења и 
саветовања за младе 
 

Млади успешно граде каријеру Број различитих врста услуга 
Број младих обухваћен 
програмом 

КЗМ, ЛС, 
регионална НВО, 
НСЗ, школе, 
факултет 

Наставак програма омладинског 
предузетништва  
 

Развијено омладинско предузетништво 
Млади покрећу сопствени посао 
 
 

Број учесника програма 
Број младих који аплицира код 
Фонда за развој 
Број нових младих предуз. 

ЛС, КЗМ, школе, 
НВО, МОС, 
републичке и 
регионалне 
агенције 

Организовање сајмова запошљавања 
 

Млади успешнији на тржишту рада 
 

Број сајмова 
Број учесника на сајму 
Број запослених младих 

ЛС, НСЗ, КЗМ, 
МЕРР, 
привредници 

Помоћ младима који желе да се баве 
пољопривредом (организовање семинара за 
категоризацију и регистрацију 
пољопривредних газдинстава и сл) 

Млади покрећу пољопривредну 
делатност 
 

Број младих учесника 
Број регистрованих газдинстава 
 

КЗМ, МПШВ., ЛС 
 

Анимирање предузећа и установа за 
омогућавањем радне праксе за младе 

Стицањем практичних вештина млади 
лакше проналазе посао  

Број младих на радној пракси КЗМ, ЛС, школе, 
факултет, фирме 
и  установе 

Иницирање ангажовања младих незапослених 
у оквиру програма јавних радова  

Запослени млади Број младих запослених НСЗ, ЛС, КЗМ, 
установе и фирме 

 

4.Унапређивање Организација манифестације Борско Млади квалитетно проводе слободно Број одржаних програма и број КЗМ, ЛС 
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културних, 
спортских и 
других садржаја 
за младе 
 
 

омладинско лето (низ догађаја у склопу 
амфитеатра) 

време 
Повећана партиципација младих у 
креирању и посети културних и забавних 
програма 

младих посетилаца 
 

Активан рад омладинског културног центра 
Бор "Театар" 

Активним радом Центра креира се 
богата и квалитетна културна понуда за 
младе 
 

Број активности Центра 
Број младих учесника и 
посетилаца 

Омладински 
културни центар 
Бор "Театар" 
КЗМ, ЛС 
 

 Пројекат „Игре без граница на леду” 
традиционално се организује једном годишње 

Млади квалитетно проводе слободно 
време 
Повећана партиципација младих у 
креирању и посети забавних програма 

Број младих учесника КЗМ, ЛС, јавна 
предузећа 

Организовање битних догађаја који се тичу 
младих: обележавање Међународног дана 
младих и Дана студената  
 

Повећана свест младих и читаве 
заједнице о проблемима и потребама 
младих 
Промовисани стандарди ЕУ политике за 
младе 

Број учесника 
Време/простор у медијима 
 

КЗМ, факултет, 
школе, НВО 

Креирање културно-уметничких програма по 
жељи младих у сарадњи КЗМ са културним 
установама – Центром за културу, 
Библиотеком, Музејом, КУД-овима, сеоским 
библиотекама и домовима културе...   
 

Реализовани културни програми за 
младе подижу културни ниво младих 
Повећана партиципација младих у 
креирању и посети културних програма 

Број одржаних програма  
Број младих посетилаца 
 

КЗМ, ЦзК, 
Библиотека, 
Музеј, КУД-ови, 
сеоске библиотеке 
и домови 
културе... 

Настављање са неговањем постојећих и 
иницирање нових образовних и креативних 
радионица, курсева и школа (у складу са 
жељама и потребама младих) 
 

Едуковани млади  
Развијене креативних способности 
младих 
Идентификовани млади таленти 

Број програма 
Број полазника/учесника 
Број идентификованих талената 

КЗМ, ЛС, МЗ, 
култ-образовне 
установе 

Организовање спортских манифестација за 
младе, по жељи младих 
 

Повећано учешће младих у креирању и 
учествовању у спортским програмима 

Број манифестација 
Број младих учесника и 
посетилаца 

КЗМ, ЛС, МЗ, 
Спортски савез, 
спортски клубови 

Организовање музичких и забавних програма 
за младе 
 

Повећан број квалитетних музичких и 
забавних програма за младе 
Повећано учешће младих у креирању и 
посети културно-забавних програма 

Број програма 
Број младих учесника и 
посетилаца 
 

КЗМ, ЛС, ТО, КУД, 
ЦзК 
сеоски ДК 
 

Уређење постојећих и иницирање изградње Створени предуслови за организовање Број уређених/изграђених ЛС, КЗМ 
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нових простора за културно-уметничке и 
забавне програме у Бору и другим насељима у 
Општини 
 

културно-уметничких и забавних 
програма за младе 
 

простора 
 

 

Уређење постојећих и иницирање изградње 
нових спортско-рекреативних терена у Бору и 
другим насељима у Општини 
 

Створени предуслови за бављење 
спортом и рекреацијом младих 
 

Број уређених/изграђених терена 
 

ЛС, КЗМ 

 

5.Унапређивање 
здравља младих 
и социјална 
инклузија 
младих  

Координирање радом омладинских волонтера 
који учествују у превентивним програмима у 
заједници; рад на анимирању и обуци нових 
волонтера 
 

Вршњачки едукатори укључени у 
превентивне кампање  
Млади упознати са ризицима 

Број обучених младих едукатора 
за заштиту репродуктивног 
здравља, превенцију болести 
завистности... 

КЗМ, лок. и  рег. 
НВО, ЦК, 
Здравтвени 
центар, домови 
здравља  

Настављање започетих и иницирање нових 
активности на промовисању здравих стилова 
живота и очувања здравља (радионице, 
трибине, промо материјал, медијски наступи, 
обележавање битних датума...) 

Промотивно-едукативне активности, 
медијски наступи и др. подигли свест 
младих о вредности здр.стл. живота 
Здравији млади  

Број активности 
Број младих који учествују у 
акцијама 
Медијска пропраћеност 

КЗМ, Здравтвени 
центар, домови 
здравља, ЦСР, 
ЦК, НВО, медији, 
школе, факултет 

Уобичајене активности које финансира ЛС: 
стипендије, награде, ужина, превоз  и др  

Обезбеђене једнаке шансе за све младе 
Подстакнути таленти 

Бр. младих који користи помоћ 
Број награђених 
Број стипендиста 

ЛС 
 

Активна сарадња КЗМ са представницима 
ЦСР, Здравственог центра, домовима 
здравља и ЦК 
 

Умреженим деловањем креирају се 
активности у области здравља и 
социјалне инклузије младих 

Број заједничких активности 
 

КЗМ, ЦСР, 
Здравствени 
центар, домови 
здравља и ЦК 

Иницирање хуманитарних акција за помоћ 
социјално угроженим младима 
 

Подигнута социјална свест и 
одговорност младих 
Побољшан положај социјално угрожених 
младих 

Број акција 
Број особа/фирми које су 
уделиле помоћ 
Квантитет помоћи 

КЗМ, ЦК, ЦСР, 
школе, предузећа 
 

Акције и пројекти у вези са инклузијом младих 
ОСИ 
 

Укључивање младих са хендикепом у 
активан живот заједнице 
 

Број младих ОСИ обухваћен 
акцијама 
Број реализованих пројеката 

КЗМ, НВО, ЦСР, 
ЦК 
 

Едукативне радионице и пројекти (Ненасилна 
комуникација, Превенција ризичних ситуација, 
Конструктивно решавање конфликта, Родна 

Смањен број насиља међу младима 
Подигнута свест младих о родној 
равноправности 

Број радионица 
Број учесника 
 

Лок. и рег. НВО, 
психолошко 
педагошка служба 
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равноправност, Инклузија младих Рома...)  Инклузија младих Рома... у школама, КЗМ 

Иницитање акција добровољног давања крви 
 

Подстакнита хуманост и друштвена 
одговорност код младих 
 

Број младих који је дао крв 
 

КЗМ, Здравствени 
центар, школе, 
факултет 
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