
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и 
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 11.12.2014. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Стратегије за бригу о младима Града 
Ниша 2015 - 2020. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Стратегије за бригу о младима Града Ниша 2015 – 
2020 доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Горан Ђорђевић, начелник Управе за омладину и спорт. 

 
 
 
Број: 1856-4/2014-03 
У Нишу, 11.12.2014. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 

 

 



 
 
На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", 

број 88/08),  
Скупштина Града Ниша, на седници од  ______________. године, доноси 
 
 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

О  УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БРИГУ О МЛАДИМА ГРАДА НИША 2015-2020 
 
 
 

Члан 1. 
 
              Усваја се Стратегија за бригу о младима Града Ниша 2015-2020. 

   Текст Стратегије за бригу о младима Града Ниша  2015-2020 је саставни 
део ове Одлуке.  

 
Члан 2. 

 
               За праћење спровођења Стратегије за бригу о младима Града Ниша 
2015-2020  задужује се Управа за  омладину и спорт. 
 

 
Члан 3. 

 
Одлуку објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 

 
Број: ________________ 
У Нишу, _____________ године 

 
                                                                                                     
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                                                                      Председник 
 

                                                                                        Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 



 
 

Образложење 
 
 

                Законом  о младима  који је Скупштина Републике Србије усвојила  2011. 
године,  постављена су начела омладинске политике и уређен је  институционални 
оквир  за унапређење друштвеног  положаја  младих и ствoрени  услови за 
остваривање потреба и интереса младих у свим областима друштвеног живота. 
Постављена су начела омладинске политике и постављене основе за подршку 
младима у организовању и друштвеном деловању  на републичком и локалном 
нивоу.       
                  Национална стратегије за младе у Републици Србији коју је Влада 
Републике Србије донела  2008. године је  био први корак ка системском 
решавању положаја младих и полазна основа за израду системских прописа на 
свим нивоима,  којима се пружа  организована и стална подршка младима у 
стварању услова за њихов бољи живот. Стратегија  је одредила улогу државе 
према младима, дефинисала права, улоге и одговорности, институционалне 
механизме и расположиве ресурсе који младима треба да створе простор за 
активно деловање у друштву. 
               Град Ниш и сви релевантни актери омладинске политике  су препознали 
потребу да се кроз системска решења уреде поједине области друштвеног живота 
младих на локалном нивоу и обезбеде услови за њихов бољи и сигурнији  живот. 
Зато је Скупштина Града Ниша 26. децембра 2013. године донела Одлуку о 
усвајању Сратегије безбедности  младих Града Ниша, чиме је отпочео процес 
стварања  локалног институционалног оквира за унапређење друштвеног положаја 
младих града Ниша.  
              Почетком 2014. године, уз консензус свих актера омладинске политике, 
започет је процес израде Стратегије за бригу о младима Града Ниша и Локалног 
акционог плана за младе којим би се дефинисали стратешки циљеви и приоритети 
бриге о младима Града Ниша, засновани на принципима стратешких докумената о 
младима Републике Србије, али уз уважавање свих специфичности локалне 
заједнице и потребе младих Града Ниша.  Формирана је посебна Радна група за 
израду Стратегије и Локалног акционог плана и у цео процес су укључени сви 
субјекти локалне  омладинске политике.  
               Током маја и јуна месеца 2015. године  Канцеларија за младе Града Ниша 
и  локалне омладинске оранизације цивилног друштва спровеле су истраживање 
на узорку од 2051  испитаника старости од 15 до 30 година на целој територији 
Града Ниша како би се утврдиле реалне потребе  и проблеми младих у локалној 
заједници. Анализа добијених резултата  извршена је кроз рад фокус група током 
септембра месеца 2014. године са циљем да се ближе одреде стратешки  
приоритети, циљеви и активности за спровођење омладинске политике за период 
2015-2020. Процес израде нацрта  Стратегије и Локалног акционог плана  је  у 
потпуности спроведен транспарентно, јавност је путем медија редовно 
обавештавана о свим фазама израде наведених докумената, а кроз јавну 
расправу омогућено је свим заинтересованим субјектима да дају свој допринос 
изради истих . 
             



 
   Резулатат овог свеобухватног процеса је Нацрт Стратегије за бригу о 

младима Града Ниша за период 2015-2020 и Локалног акционог плана за младе 
Града Ниша 2015-2020, којим је  одређена мисија, визија и дефинисани циљеви 
омладинске политике на територији Града Ниша уз поштовање принципа, 
вредности и  начела која дефинишу омладинску политику на националном нивоу. 
Створен је стратешки оквир за успостављање институционалне подршке за 
решавање свих питања од значаја за младе на територији Града Ниша, 
успостављени механизми за трајну подршку омладинском активизму у свим 
сферама друштвеног живота  и створени предуслови за планско и дугорочно 
решавање проблема младих уз креирање мера и услуга  прилагођеним стварним 
потребама младих града Ниша, са циљем да се обезбеди  бољи живот младима, а 
самим тим и осигура будућност развоја Града. 
               На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о усвајању 
Стратегије за бригу о младима  Града Ниша 2015-2020. 
 

 

 
 

УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 
 
 
 
 
 

                                                                                                             НАЧЕЛНИК 
      
 
                                                                                                        Горан  Ђорђевић 
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Читав процес израде стратешких докумената за младе Града Ниша подржали су 

  Град Ниш   Међународни центар Олоф Палме 
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УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

Израда петогодишњег акционог плана за младе Града Ниша базирана је на 
реалним потребама и циљевима младих и њиховом виђењу сопствене 
будућности у овој средини. 

И без неког детаљнијег предзнања, јасно је да је у времену у којем живимо 
огромна незапосленост, скучене могућности за квалитетним организовањем 
слободног времена, отуђености и летаргија, представљају неке од проблема 
који прате данашње генерације младих. 

Млади су данас нажалост у великом броју случајева и апатични и неспремни да преузму 
одговорност за побољшање сопственог положаја. Нажалост подаци истраживања која су 
претходила изради акционог плана, показују да сваки трећи студент планира да, након што 
дипломира, заувек напусти земљу. Образовни систем неусклађен са тржиштем рада, са једне, и 
незапосленост, са друге стране, немаћу се као главни проблеми када су у питању млади у нашој 
земљи. 

Ипак, верујем да можемо боље и да млади људи можда и нису довољно мотивисани за 
остваривање сопствених циљева. 

Решење за унапређење живота младих, је да свакодневно раде на себи, стичу нова знања и 
прилагођавају се променама, како би спремно одговорили на потребе савременог друштва. 

Један од пратилаца економске кризе и велике незапослености је обесхрабреност и недостатак 
мотивације па је превазилажење пасивног односа према средини кључ за налажење посла. 

Град Ниш као локална самоуправа која је итекако заинтересована за развој младих и њихов 
допринос креирању живота на подручју града, свесна је важности и неопходности рационалније 
и квалитетније расподеле новца из буџета града за потребе младих, али и чињенице да је веома 
битно и препознати и сачувати талентоване и перспективне појединце. 

Једнако важно поред борбе за финансијску стабилност је и изградња другачијих друштвених и 
моралних вредности, јер нажалост живимо у свету где су одавно изгубљене јасне границе 
између правих и лажних вредности. 

Доза оптимизма у оваквим временима требало би да буде јача него икад, јер увек постоји нада 
да ће сутра бити боље, а наше сутра то су млади људи и наша покретачка снага је у младима и 
њиховој енергији и оптимизму. 

Искрено верујем да ћемо имплементацијом овог акционог плана помоћи да се створе 
предуслови за квалитетније укључивање младих у развој града и ефикасније остваривање 
њихових потреба и циљева. 

            Градоначелник Ниша 
        проф. др Зоран Перишић   
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ЗАШТО СТРАТЕГИЈА? – Циљ 

 

Према последњем попису становништва из 2011. године у Граду Нишу живи скоро 50.000 
младих од 15 до 30 година старости, што уз још пар хиљада младих који бораве у граду 
због школовања, чини скоро четвртину укупне популације у локалној заједници. Ипак, 
положај младих у друштву данас је на незавидном нивоу и поставља се питање да ли је 
узрок томе у младима или у друштвенoj средини, или можда ипак у лошем начину 
комуницирања између младих и друштва? Град Ниш види младе као ресурс и потенцијал 
развоја локалне заједнице и  у претходне две године уложио је значајне напоре на 
побољшању положаја младих и решавању њихових проблема. Крајем 2012. године 
отворена је Канцеларија за младе Града Ниша, спроведен је конкурс за подршку 
омладинским пројектима у 2013. и 2014. години, кренуло се са радом на питањима 
локалне омладинске политике. 

У Граду Нишу активно ради велики број организација младих и за младе, неколико 
неформалних група, а готово све политичке партије које су активне имају и своје 
подмлатке или омладинске организације. Канцеларија за младе Града Ниша отворена је 
крајем 2012. године, а постоје такође и Канцеларије за младе у свих 5 градских општина. 
Савет за младе постоји и функционише као радно тело Скупштине Града Ниша, док у 
Већу Града Ниша ради већник који је ресорно задужен за омладину и спорт. Такође, у 
оквиру Управе Града Ниша од краја 2013. године постоји и ради посебна Управа за 
омладину и спорт. Сви ови локални актери омладинске политике су били активни и у 
претходном годинама, али без заједничких циљева и стратешких приоритета у пружању 
помоћи и подршке младима и побољшању њиховог положаја у друштву. 

Кроз досадашњи рад и сарадњу свих локалних актера који раде са младима и за младе 
закључено је много пута да нам је за успешно побољшање положаја младих у Граду 
Нишу потребна јасно дефинисана омладинска политика кроз Стратегију за бригу о 
младима и Локални акциони план за младе. Локална омладинска политика која као 
интегрисан систем подршке обједињује више различитих елемената - од омладинских 
организација и простора за младе, до издвојене буџетске линије и различитих органа, 
тела или других институција који могу да функционишу у оквирима локалне самоуправе. 

Циљ Стратегије за бригу о младима и Локалног акционог плана за младе је да дефинишу 
локалну омладинску политику као сет стратешких мера које повезују низ области живота 
младих, а усмерене су на унапређење квалитета живота младих, њиховог физичког и 
психичког благостања и свеукупне добробити, као и обезбеђивање могућности за развој 
знања, вештина и ставова неопходних за бољу и лакшу интеграцију младих у друштво и 
преузимање активног учешћа у друштвеном животу. 

На нивоу Града Ниша омладинска политика треба да функционише као интегрисан 
систем подршке младима, заснован на партнерству свих релевантних институција, 
организација, појединаца и појединки који заједнички раде на доношењу и примени 
кохерентног система стратешких мера. Овај сет мера мора бити заснован на 
истраживању потреба/приоритета младих у локалној заједници, а договорен у дијалогу 
представника/ца локалних органа и омладинских организација/група/коалиција као 
представника младих. 
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Доношење политике за младе (стратегије и локалног акционог плана) је процес 
састављен од великог броја корака, који укључују низ одлука и консензус свих 
заинтересованих страна, уз стално и континуирано планирање, управљање, реализацију 
и вредновање фаза и задатака у процесу, како би се достигли постављени циљеви. 

Локална политика за младе, најчешће је представљена у документима којим се 
прописују садржина и начини спровођења стратешке, организоване и одрживе бриге о 
младима, израђени у партнерству свих одговорних и заинересованих страна, у циљу 
одрживости, транспарентности и демократичности процеса његовог доношења.  

Интерес локалне политике за младе, развијене међусобном сарадњом и заједничким 
деловањем, је да допринесе постизању следећих заједничких циљева: 

* Дефинисати задатке појединих ресора, надлежних тела, управа, организација и 
установа, у испуњавању међународних, моралних, уставних и законских обавеза 
везаних за младе 

* Побољшати квалитет живота младих, уважавајући њихове интересе, а према 
европским стандардима и успешним искуствима из региона, те укључити што већи 
број младих у процесе одлучивања 

* Мобилисати све потенцијале у друштву, посебно младе и најкреативније чланове/це 
заједнице, за стварање нових материјалних и духовних вредности, отворени и 
самоодрживи развој, активну улогу у процесу европских интеграција и развитка 
демократског друштва и правне државе, стварањем услова за афирмацију младих у 
локалној заједници, смањивањем стопе миграције младих, изградњом 
конструктивних и партнерских односа са омладинским организацијама и 
организацијама за младе и јединицама локалне самоуправе у остваривању циљева 
за добробит младих људи у друштву 

Здрави, срећни и задовољни млади људи у локалној заједници су главна покретачка 
снага развоја сваког друштва. Она друштва која су то увидела и преточила у званичне 
државне или локалне документе и бригу о младима, данас имају уређене системе, 
сервисе и стратегије за своје младе. Та друштва млади не напуштају, остају у њима и 
изграђују их, јер на то имају право, али имају и жељу и одговорност, јер осећају 
припадност том друштву. 

Активно учешће младих у доношењу одлука и поступцима, како на локалном, тако и на 
државном нивоу, од суштинског је значаја ако се тежи да се изграде демократска, 
отворена и богатија друштва. Грађанска партиципација и деловање подразумевају да 
грађани и грађанке имају права, средства и прилику да учествују у одлучивању, утичу на 
тај процес и да се укључују у поступке и активности, како би доприносили изградњи 
бољег друштва. Подржавајући и подстичући партиципацију младих, доприноси се 
интеграцији младих у друштво. 

Свака политика или акција осмишљена како би се подстакла партиципација младих, 
мора обезбедити да се културно окружење одликује поштовањем према младима, и 
мора да узме у обзир и специфичне потребе, околности и тежње ове узрасне групе. 
Партиципација младих у локалном животу мора да представља део глобалне политике 
учешћа грађана и грађанки у јавном животу. Све секторске политике треба да имају и 
омладинску димензију. Да би се постигла стварна партиципација младих, потребно им 
је ставити на располагање одређени број инструмената. То подразумева развој 
едукативних програма за младе о могућностима партиципације, њихово информисање, 
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обезбеђивање средстава комуникације, подржавање омладинских иницијатива и 
признавање и стављање већег нагласка на посвећеност младих циљевима заједнице и 
добровољном раду.  

Партиципација стиче своје пуно значење само тамо где се признаје улога младих у 
градовима, општинама, политичким партијама, синдикатима и удружењима, и где се, 
изнад свега, чине напори да се подрже омладинска удружења основаних од стране 
младих и за младе. Да би се унапредило учешће младих, неопходно је оснивање 
информативних и ресурсних центара, канцеларија за младе и саветовалишта за младе, 
и старање да те установе пружају квалитет услуга који ће задовољити потребе младих.  

Градска управа на основу Европске повеље о учешћу младих на локалном и 
регионалном нивоу, Закона о младима, Националне стратегије за младе и Стратегије 
младих Града Ниша, треба да обезбеди учешће младих у доношењу одлука и пружи 
подршку омладинском самоорганизовању и умрежавању младих. 

 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ/МЕТОДОЛОГИЈА  

 

Омладинска политика обухвата и подразумева све мере и активности државних органа, 
установа, удружења и других субјеката које су усмерене на побољшање и унапређивање 
положаја младих. 

Омладински сектор обухвата све области у којима се обављају омладинске активности, 
а које су дефинисане општим циљевима Националне стратегије за младе Републике 
Србије. 

Националну стратегију за младе Републике Србије усвојила је Владе Републике Србије 
2008. године полазећи од Устава Републике Србије и од циљева дефинисаних у 
стратешким документима које је донела Влада и она треба да одреди улогу државе 
према младима, могућу улогу младих према друштву, као и начине за успостављање 
партнерских односа. Национална стратегија за младе Републике Србије поставила је 
једанаест општих циљева, који су разрађени кроз специфичне циљеве и мере које воде 
њиховом остваривању. Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе 
одређује активности, очекиване резултате, надлежности, изворе финансирања и слично. 

Општи стратешки циљеви: 

* Подстицати младе да активно учествују у друштву 
* Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука 

кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са 
младима 

* Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима 
* Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а 

посебно младих који живе у тешким условима 
* Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим 

областима 
* Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих 
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* Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и 
неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са 
светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији 

* Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва младих 

* Унапређивати безбедност младих 
* Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје 

здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима 
* Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним 

циљевима одрживог развоја и здраве животне средине. 

Закон о младима усвојен је 2011. године и њиме су уређене институционална и 
системска бриге о младима, начела омладинске политике, општи интерес у области 
омладинске политике, Национална стратегија за младе, оснивање и рад Савета за младе 
и Канцеларија за младе и оснивање и рад националних асоцијација младих. Закон о 
младима и Национална стратегија за бригу о младима као два најзначајнија документа 
за младе на нивоу Републике Србије су били полазне основе на основу којих је 
припремљена Стратегија за бригу о младима Града Ниша. Стратешки циљеви и 
приоритети бриге о младима Града Ниша су дефинисани у складу са Националном 
стратегијом за младе, али уз пуно уважавање специфичности локалне заједнице и 
истраживање потреба и проблема младих. Поред тога, Стратегија за бригу о младима 
Града Ниша усклађена је и са Стратегијом развоја Града Ниша, где су млади такође 
препознати као потенцијал локалне заједнице. 

Иако је у претходним годинама било покушаја да се дефинише омладинска политика 
Града Ниша заснована на потребама и приоритетима младих, а у складу са Националном 
стратегијом за младе Републике Србије, мало је било конкретних резултата. Ипак, 
Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о младима почетком 2013 године, тако да је 
једна од ретких локалних самоуправа које имају један овакав општи акт о младима. Град 
Ниш је доношењем ове одлуке и опредељивањем средстава у буџету за њену примену  
у доброј мери сагледао потребе и интересе младих, но ипак без конкретне стратегије и 
акционог плана који би све то испратили. 

Почетком 2014. године међу локалним актерима који се баве младима преовладало је 
мишљење да се морамо ослонити на сопствене снаге из локалне заједнице и сами 
спровести процес израде Стратегије за бригу о младима и Локалног акционог плана за 
младе. Град Ниш и Канцеларија за младе Града Ниша у сарадњи са Иницијативом 
младих Ниш1 припремили су оквирни план израде Стратегије за бригу о младима и 
Локалног акционог плана за младе Града Ниша, а на основу стандарда примене 
Националне стратегије за младе на локалном нивоу. Формирана је посебна Радна група 
за израду Локалног акционог плана за младе за Град Ниш и у цео процес укључени су 
сви локални актери који раде са младима и за младе.  

Цео процес припреме стратешких докумената за младе Града Ниша започет је обуком 
за израду Стратегије за бригу о младима и Локалног акционог плана за младе на којој су 

1 Иницијатива младих Ниш је коалиција 7 омладинских организација цивилног друштва: Друштва за развој 
деце и младих – Отворени клуб, Центра за развој грађанског друштва Protecta, Савеза студената 
Универзитета у Нишу, Студентске уније Универзитета у Нишу, Омладинског едукативног центра, Клуба за 
оснаживање младих 018 и Омладинског центра „Заједно стварамо…“ 
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учествовали чланови/це радне групе, али и представници омладинских организација и 
самих младих. Обука је у организацији Иницијативе младих Ниш одржана почетком 
априла у Пролом Бањи и полазници обуке су добили све потребне теоретске основе за 
адекватно укључивање у процес припреме стратешких докумената за младе Града 
Ниша. Поред тога, заједничким снагама полазнци обуке су дефинисали визију и мисију, 
урадили SWOT анализу, дефинисали циљеве и приоритете, као и даље кораке у целом 
процесу израде стратешких докумената за младе Града Ниша.  

Наредни корак у процесу израде стратешких докумената за младе Града Ниша је било 
утврђивање тренутних реалних потреба и проблема младих Града Ниша. Истраживање 
су на терену спровели Канцеларија за младе Града Ниша и локалне омладинске 
организације цивилног друштва током маја и јуна месеца на узорку од 2051 испитаника 
старости од 15 до 30 година са територије свих Градских општина Града Ниша. Резултати 
добијени истраживањем омогућили су наставак процеса израде стартешких докумената 
за младе Града Ниша јер су утврдили кључне проблеме и потребе младих у локалној 
заједници и поставили добре основе за рад фокус група. 

Фокус групе су одржане током септембра месеца и имале су за сврху додатну анализу 
резултата добијених на овнову истраживања потреба и проблема младих и ближе 
одређивање стратешких приоритета, циљева и активности локалне омладинске 
политике за наредни период. У раду фокус група учествовали су сви локални актери који 
раде са младима и за младе и обрађено је свих 11 области локалне омладинске 
политике које су и биле тема истраживања о потребама и проблемима младих у Граду 
Нишу. 

Паралелно са обрађивањем резултата добијених истраживањем и радом фокус група 
спроведена је и анализа тренутног стања у погледу постојећих програма и услуга за 
младе, као и финансијских средстава која се за младе издвајају из буџета Града Ниша. 
Почетком октобра завршио се целокупан процес припреме и прикупљања свих 
потребних података и на основу тога кренуло се у писање стратешких докумената за 
младе Града Ниша. 

 

ШТА ЖЕЛИМО ПОСТИЋИ? – Мисија и визија 

 

МИСИЈА 

Град Ниш омогућава младима активно учешће у друштвеном животу, путем већег 
разумевања институција за потребе младих, укључивања у процесе доношења одлука, 
већој информисаности младих, стварању једнаких могућности за лични раст и развој, 
као и преузимање одговорности, од стране младих, за покретање и спровођење 
иницијатива за унапређење локалне заједнице. 
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ВИЗИЈА 

Млади у Нишу су активни и равноправни учесници у свим областима друштвеног живота 
и имају једнака права и могућности за пуни развој својих потенцијала.  

МЛАДИ (Мотивисани, либерални, ангажовани, динамични, иновативни) 

ЗА (здрави, активни ) 

НИШ (непресушни извори шанси) 

 

ОДНОС СА МЛАДИМА – Принципи, вредности, начела 

 

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 

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 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. 
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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, развијање и успостављање стандарда у образовању. 

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

 

НАЧЕЛА 

 

Начело подршке младима 

Сви, а посебно субјекти омладинске политике, у оквиру својих послова и делокруга 
подржавају друштвено оснаживање младих на начин утврђен Стратегијом и другим 
инструментима омладинске политике. 

Начело једнакости и забране дискриминације 

Сви млади су једнаки. Забрањено је свако прављење разлике или неједнако поступање 
према младима, посредно или непосредно, по било ком основу, а нарочито по основу 
расе, пола, националне припадности, верског убеђења, језика, друштвеног порекла, 
имовног стања, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама, 
психичког или физичког инвалидитета, здравственог стања, физичког изгледа, сексуалне 
оријентације, родног идентитета и другог стварног, односно претпостављеног личног 
својства. 

Начело једнаких шанси 

Млади имају право на једнаке шансе и учешће у свим областима друштвеног живота у 
складу са сопственим избором и способностима. Начело јачања свести о значају младих 
и њиховој друштвеној улози 

Начело јачања свести о значају младих и њиховој друштвеној улози 

Сви, а посебно субјекти омладинске политике, подстичу и подржавају јачање свести о 
значају младих и друштвене улоге младих кроз реализацију омладинске политике, 
друштвено оснаживање у циљу остваривања добробити младих, промоцију и заштиту 
њихових интереса, потреба и могућности за активно учешће у друштву. 

Начело активног учешћа младих 

Сви, а посебно субјекти омладинске политике, обезбеђују подстицајно окружење и дају 
активну подршку у реализацији омладинских активности младих, предузимању 
иницијативе и њиховом смисленом укључивању у процесе доношења и спровођења 
одлука које доприносе личном и друштвеном развоју, а на основу пуне обавештености 
младих. 
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Начело одговорности и солидарности младих 

Млади треба да активно доприносе изградњи и неговању друштвених вредности и 
развоју своје заједнице, нарочито путем различитих облика волонтерских активности и 
да изражавају међугенерацијску солидарност и активно раде на стварању услова за 
једнако и пуно учешће у свим аспектима друштвеног живота младих особа са 
инвалидитетом, припадника националних мањина и свих других лица и друштвених 
група које могу бити у ризику од дискриминације, односно дискриминаторног 
поступања. 

Начело безбедности младих 

Сви, а посебно субјекти омладинске политике, теже стварању подстицајне и безбедне 
друштвене средине, у кojoj ће млади моћи да искажу и да задовоље свoje потребе за 
припaдaњeм, сoциjaлном интеграцијом, личним и професионалним развојем. 

 

АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА 

 

ЛИЧНА КАРТА ГРАДА НИША  

Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану, налази се у нишкој котлини уз ушће 
Нишаве у Јужну Мораву на 43°19' северне географске ширине и 21°54' источне 
географске дужине. Ужи центар града је на 194m надморске висине (код споменика у 
центру). Највиша тачка на територији града је Соколов камен, врх на Сувој планини 
(1.523m надморске висине), а најнижа низводно од ушћа Нишаве у Мораву код места 
Трупале (173m надморске висине). Подручје града захвата површину од 596,71km, на 
коме се налази пет општина - Палилула, Пантелеј, Медијана, Црвени Крст и Нишка Бања 
са својих 68 приградских и сеоских насеља. Град Ниш има 260.237 становника према 
попису из 2011. године и трећи је по величини у земљи, највећи град централне Србије 
и седиште Нишавског округа.  

Град Ниш је територијална јединица у којој грађани и грађанке остварују локалну 
самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом Града. Град има својство правног 
лица. Органи Града су: Скупштина, Градоначелник Града Ниша, Градско веће Града Ниша 
и градске управе. Градоначелник и Градско веће су извршни органи Града. Скупштина 
Града има 61 одборника и одборница који се бирају на четири године, по поступку и на 
начин утврђен законом. 

Град Ниш је административни центар Нишавског округа и регионални центар 
југоисточне Србије и се налази на раскрсници балканских и европских путева који 
повезују Европу са Блиским истоком тако да од давнина важи за капију Истока и Запада. 
Као саобраћајни чвор европских путних и железничких праваца, са аеродромом, лако је 
доступан из свих праваца. Као савремени универзитетски град истовремено је 
природни, друштвени, привредни, образовни, здравствени, културни и спортски центар 
југоисточне Србије. 
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Ниш је један од шест функционалних макрорегионалних центара Србије. Осим општина 
које припадају Нишавском округу (Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и 
Сврљиг), Нишу гравитирају и читава јужна (Топлички, Јабланички и Пчињски округ) и 
источна Србија (Зајечарски, Борски, Пиротски округ), тј., регион у коме живи око милион 
становника. Зато и не чуди податак да је Град Ниш између два пописна круга порастао 
за 10.000 нових становника. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 

Према подацима Републичког завода за статистику структура становништва Града Ниша 
је следећа: 

Процене кретања становништва у Граду Нишу 2002.-2010. 
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Број становника Града Ниша по Градским општинама 

 

Становништво према старости и полу 

 

Становништво према писмености 

 

  

14 
 



Становништво према компјутерској писмености 

 

Становништво према школској спреми 

 

Млади на евиденцији НСЗ по полу, степену стручне спреме и годинама старости  
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Становништво према националној припадности 

 

Сви подаци Републичког завода за статистику о структури становништа у Граду Нишу који 
представљени у табелама представљају ситуацију на основу последњег пописа 
становништва 2011. године, док су подаци из Националне службе за запошљавање из 
децембра 2013. године  

ЛОКАЛНИ АКТЕРИ КОЈИ РАДЕ СА МЛАДИМА И ЗА МЛАДЕ 

Субјекти омладинске политике на територији Града су: члан Градског већа задужен за 
област омладине, као особа одређена за политику ка младима, Канцеларија за младе 
Града Ниша, Савет за младе Скупштине Града Ниша, управа надлежна за послове 
омладине, канцеларије за младе градских општина, чланови већа градских општина 
задужени за област омладине, установе, удружења која спроводе омладинске 
активности и њихови савези, као и други субјекти чија делатност је усмерена на 
побољшање и унапређивање положаја младих. У Граду Нишу активно ради велики број 
организација младих и за младе, неколико неформалних група, а готово све политичке 
партије које су активне имају и своје подмлатке или омладинске организације. 

Члан Градског (Општинског) већа задужен за област омладине  

Именовањем већника за младе, брига о младима препознаје се практично као 
приоритет градске, али и општинских власти, пошто сва већа имају своје чланове 
задужене за област омладине. Члан већа ресорно задужен за бригу о младима заступа 
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интересе младих, заговара буџет за младе и спровођење омладинске политике, како на 
градском, тако и на општинским нивоима. 

Управа за омладину и спорт Града Ниша 

Управа за омладину и спорт Града Ниша је новоформирана Управа под овим именом, 
али циљеви омладинске политике су се остваривали и кроз рад претходних Управа, у 
протеклим годинама. Град Ниш је схватио значај подржавања учешћа младих, њихових 
активности, кроз пружање могућности за напредак и развој. Јасно је да учешће оснажује 
младе људе у контексту демократизације друштва и доприноса развоју заједнице. То 
ствара прилике за боље одговоре на њихове стварне потребе као грађана. Млади људи 
тиме постају веома вредан извор и капацитет који касније може да преузме добар део 
друштвене одговорности, те самим тим допринесе друштвеном развоју. У том контексту 
још 1996. године је формиран Секретаријат за омладину. У оквиру Секретаријата 
пружала се подршка младим људима кроз остваривање својих права а један одсек се 
бавио примарном превенцијом болести зависности. Променом власти дошло је до 
реорганизације, укинут је Секретаријат за омладину а послови превенције болести 
зависности обављани су у оквиру Секретаријата за јавне службе. Активности на 
примарној превенцији болести зависности, које се спроводе у континуитету од 1995. 
године, оцењене су као пример добре праксе кроз извештај Европске агенције за 
реконструкцију и Министарства здравља, упућен је позив другим градовима да пођу тим 
путем и озбиљан проблем као што су болести зависности сагледавају кроз рад градских 
служби и управа. Током година дошло је до нове реорганизације и 2008. године 
формиран је Одсек за омладину у оквиру постојеће Управе за образовање, културу и 
спорт. Управа за образовање, културу, омладину и спорт је пратила потребе младих у 
том периоду и предлагала мере за унапређење квалитета живота младих људи Града 
Ниша. У 2008. години установљен је буџет из кога су се финансирали пројекти који су 
унапређивали квалитет живота младих и подржавали пројекти у области превенције 
болести зависности. Када је крајем 2013. формирана Управа за омладину и спорт 
наставило се са постојећим активностима. Данас у оквиру Управе за омладину и спорт 
се обављају послови праћења потреба младих у локалној заједници и предлажу мере за 
њихово остваривање. Учествује се у изради стратешких и планских докумената значајних 
за Град Ниш, спроводе се истраживања о младима, организују трибине, радионице, 
дебате, предавања, упознају се млади са ризицима и опасностима употребе цигарета 
алкохола и дрога. Од 2006. године, у континуитету, спроводе се пројекти вршњачке 
едукације. Припрема се и израђује велики број пропагандних материјала, едукативних 
филмова, кратких спотова и других мултимедијалних садржаја. Посебан значај даје се 
организовању слободног времена у летњим месецима, када се нуде бесплатне 
радионице новинарства, глуме, сликарства, карикатуре, плеса, моде и дизајна, и др. 
Поред наградних конкурса за плакат и слоган, расписује се и конкурс за организације 
цивилног друштва које се баве младима на територији Града Ниша, и на тај начин јачају 
њихови капацитети у области омладинског деловања. У Одсеку за омладину, поред два 
правника, раде и психолог, специјални педагог и лекар, што даје могућност саветодавног 
рада са младима кроз психолошку подршку и превазилажење кризних стања. 
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У свом раду Одсек за омладину је као неопходност видео потребу за успостављање 
добре сарадње са осталим субјектима омладинске политике као што су: образовне 
институције, организације цивилног друштва, родитељи, институције, медији итд. 
Сматрамо да је у наредним годинама потребно остварити и унапредити и сарадњу са 
донаторима и бизнис сектором. 

Образовне институције у сарадњи са Управом за омладину и спорт могу и треба да 
представљају отворен простор за дискусију о темама везаним за младе, као и база за 
развијање критичког мишљења. Поред тога, оне могу бити тачка сусретања младих и 
представника власти. Добро партнерство је остварено протеклих година, тако да се 
негује учешће кроз подршку школским парламентима, стварање шире мреже 
вршњачких едукатора, како младих тако и њихових родитеља, пружа подршка 
иницијативама/пројектима ученика и студената, као и у повезивању ученика са осталим 
носећим актерима у заједници. 

Чврсту везу између организација цивилног сектора и Управе за омладину и спорт 
видимо као основ за омогућавање учешћа младих и активне партиципације у областима 
омладинске политике, што представља директан утицај на процес доношења одлука. 
Протеклих година финансирани су пројекти ОЦД-а, и на тај начин пружала се подршка 
њиховим активностима. 

Родитељи и породица представљају још једну карику у ланцу ослонца и подршке 
младом човеку. Данас када су многе вредности нарушене, када породица тешко 
одговара изазовима који се пред њу постављају, сматрамо да је неопходно пружити 
подршку кроз различите едукације, трибине, саветодавни рад за превазилажење криза 
и др. 

На територији Града Ниша успостављена је добра веза између институција које су у 
контакту са младима и Управе за омладину и спорт.  Поред тога што су њихови 
корисници услуга, млади треба да буду и партнери институција. Ово партнерство доноси 
квалитет, приступ реалним потребама и правима младих као и њихово испуњење, 
ојачавање младих као ресурса и носиоца развоја заједнице. Циљ Управе за омладину и 
спорт је да пружи подршку институцијама да развијају програме и сервисе који се 
оријентишу на младе и који су прилагођени младима. Могу да деле своје капацитете са 
младима и ОЦД. Институције могу укључити теме које се тичу младих у своје стратегије, 
и на тај начин изградити партнерство са младима. 

Ако је мисија медија да допринесу информисању, транспарентности, демократији и 
отвореном друштву, веома је јасно и реално да омладинска политика и учешће младих 
мора да има своје место. У оквиру рада Управе промовисане су активности младих и на 
тај начин путем медија повећана њихова  видљивост. Улога медија је круцијална, и 
поред пуког извештавања, неопходно је развити пројекте који омогућавају 
обезбеђивање медијског простора младима, укључивање информација о младима и за 
младе у све информативне емисије, као и друге програме и креирање и примењивање 
посебних стратегија за покривање омладинских питања. 
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Претходних година није на јасан начин сагледан потенцијал који пружају бизнис сектор 
и донатори.  

Подржавајући учешће младих у омладинској политици, бизнис сектор подржава развој 
капацитета младих, развоја критичког мишљења, личне и друштвене одговорности, 
независности, предузимљивости, животних вештина, запослености. То води бољим 
условима за економски развој тржишта и људских капацитета. Бизнис сектор може да 
определи редовне фондове за подршку омладинским активностима и темама. Могу 
подржавати већ започете активности као и отварати конкурсе за нове идеје и пројекте. 
Бизнис сектор такође, може успостављати дуготрајна партнерства са ОЦД и на тај начин 
учествовати у одрживости пројеката који су у току. Корпоративна одговорност води 
просперитетним и развијеним заједницама. Друштвено одговорне компаније 
доприносе глобалном расту и развоју. 

Када су препознати и подржани као ресурс, млади постају актери промена и развоја. 
Градећи капацитете младих, донатори доприносе одрживом развоју на локалном, 
националном и глобалном нивоу. Главни допринос донатора јесте отварање фондова за 
подршку развоју омладинских политика и учешћа младих. Веома је важно да се питања 
младих дефинишу као посебне области у програмима донатора. Такође, донатори могу 
бити у партнери у лобирању за питања младих. Донатори такође могу утицати на 
глобалне трендове и токове интереса, ресурса, свести о друштвеним питањима. 

Канцеларија за младе Града Ниша 

Канцеларија за младе представља организациону јединицу локалне управе, у којој су 
утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и/или спроводити локална 
политика за младе (усвојена локална Стратегија и Акциони план за младе). Њена улога 
је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе 
какве су потребне друштву да би напредовало у будућности. 

У времену брзих економских и друштвених промена, политика наклоњена младима 
мора бити ослобођена од предрасуда и стереотипа, и користити породици, заједници и 
друштву. Како младе треба укључити у планирање и пружити им услугу, Канцеларија за 
младе треба да дотакне проблеме који отежавају приступ тим услугама и да тражи 
поткрепљење у детаљним истраживањима и политичкој вољи. Обавеза локалне 
заједнице јесте пружање услуга грађанима/кама, па тако и канцеларија за младе – 
представља сервис за задовољавање потреба младих у локалној заједници. 

Улога Канцеларије за младе 

Прва и основна улога Канцеларије за младе јесте да створи услове да млади остваре 
своја права и задовоље потребе за дугорочном политиком. Свака дугорочна политика за 
младе треба да има јасну и на консензусу засновану визију мушкараца и жена који су 
потребни локалној заједници у будућности.  
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Младе особе, будући грађани и будуће грађанке, треба да буду: 

• самостални/е, 
• способни/е да доносе одлуке и управљају својим личним и друштвеним животом 

као појединци/ ке и као чланови/це друштва, 
• спремни/е да дају подршку, 
• способни/е да покажу интерес и бригу за друге, да раде са њима и за њих, да деле 

њихове бриге, 
• одговорни/е, 
• способни/е да преузму одговорност за своја дела, испуњавају обавезе и заврше 

оно што су преузели/е на себе, 
• посвећени/е, 
• способни/е да докажу своје вредности, убеђења и/или идеале и да поступају у 

складу са њима. 

Сврха Канцеларије за младе је да помогне свеукупном развоју сваког младог појединца 
и појединке у одговорне чланове своје локалне заједнице. 

Локална Канцеларија за младе је локални сервис младих грађана и грађанки; то је 
оперативно тело у оквиру локалне управе које: 

• Развија, спроводи и прати локалну омладинску политику - иницира израду и 
прати спровођење ЛАП; 

• Успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима - умрежавање, 
комуникација и координација; 

• Прати рад одговорних за рад са младима и трошење градских средстава; 
• Подстиче активизам младих, комуницира са младима и обезбеђује учешће 

младих у процесима доношења одлука; 
• Пружа техничку и материјалну подршку омладинским организацијама цивилног 

друштва (ОЦД) и иницијативама младих - заговара буџет, аплицира и пружа 
подршку иницијативама и пројектима младих; 

• Обезбеђује подршку у раду другим институцијама; 
• Спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници; 
• Води базу података о активним организацијама младих.  

Канцеларија за младе 

• је служба локалне (градске) управе; 
• креирана је кроз демократски, јавни и укључујући (консултативни) процес; 
• има дугорочну политику; 
• је заснована на сагласности свих заинтересованих страна; 
• управља међусекторским спровођењем стратегија за младе; 
• је креирана у дијалогу са младима; 
• је прилагођена локалној заједници; 
• брине за све младе људе у заједници. 

Канцеларија за младе усмерена је на деловање; она покреће све оне који се баве 
омладином да заједнички раде, како би остварили један дугорочан, стратешки утицај на 
њихову будућност. 
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Компетенцијe које запослени/е у локалним канцеларијама за младе треба да поседују: 

• активан/а у омладинском сектору или са релевантним претходним искуством, 
• поседује лидерске вештине (доношење одлука и сарадња), 
• поседује организационе вештине (координација), 
• има знања и вештине у пројектном планирању,  
• има вештине комуникације и презентације, 
• поседује мотивацију и посвећеност  послу, 
• познаје рад на рачунару, 
• зна енглески језик. 

Канцеларије за младе Градских Општина 

У оквиру свих Градских Општина: Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени Крст и Нишка 
Бања отворене су Канцеларије за младе. Међутим, постоје бројни проблеми у њиховом 
раду јер немају адекватне услове и средства за рад, немају систематизацију запослених, 
нису све осниване на исти начин, не постоји довољна координација акитности на нивоу 
канцеларија за младе итд. тако да је неопходно да оне такође представљају 
организациону јединицу локалне управе, у којој су утврђене процедуре и системи којим 
ће се креирати и/или спроводити локална политика за младе (усвојена локална 
Стратегија и Акциони план за младе). Њихова улога је иста као и Канцеларије за младе 
Града Ниша, да обезбеде окружење које омогућава младима да се развију у онакве 
одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у будућности. Канцеларије 
за младе Градских Општина своје активности на креирању и спровођењу локалне 
политике за младе координишу са Канцеларијом за младе Града Ниша. 

Савет за младе Скупштине Града Ниша 

Скупштина Града Ниша оснива стална радна тела и повремена радна тела за разматрање 
питања из њене надлежности. Стална радна тела дају образложено мишљење на 
предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене 
Статутом Града. Једно од сталних радних тела Скупштине Града Ниша је и Савет за младе 
који има председника и 14 чланова. 

Савет за младе даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава 
органе Града, иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области 
образовања, спорта, повећања запослености, здравства, културе, равноправности 
полова, спречавању насиља и криминалитета и другим областима од значаја за младе, 
подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје 
подршку реализацији њихових активности, даје мишљење о предлозима пројеката од 
значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета Града и прати 
њихово остваривање и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.  

Чланови радних тела бирају се из реда одборника, као и из реда грађана афирмисаних 
у области за коју се радно тело образује. Мандат чланова сталних радних тела једнак је 
мандату Скупштине Града. Председника и чланове радног тела бира и разрешава 
Скупштина, на предлог одборничких група. Председник сталног радног тела може бити 
на сталном раду у Скупштини Града. Радна тела морају одражавати одборнички састав 
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Скупштине. Одборник може бити члан само једног сталног радног тела. Делокруг, број 
чланова и начин рада радних тела Скупштине ближе се уређује Пословником Скупштине.  

Организације младих и за младе/неформалне групе младих 

У Граду Нишу активно ради и велики број организација младих и за младе, неколико 
неформалних група, а готово све политичке партије које су активне имају и своје 
подмлатке или омладинске организације и сви су они равноправни локални актери који 
раде на креирању и имплементацији локалне омладинске политике, учествују у процесу 
доношења одлука о омладинској политици, али и у њиховој реализацији и праћењу 
остварених резултата и циљева. 

Према расположивим подацима Министарства омладине и спорта Републике Србије у 
Граду Нишу постоји минимум 50 организација младих и за младе. Нажалост, не постоји 
никаква локална евиденција активних омладинских организација и неформалних група 
младих које раде у локалној заједници и потребно је то променити сачињавањем 
одговарајуће базе у оквиру Канцеларије за младе Града Ниша.  

ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ ЗА МЛАДЕ У ГРАДУ НИШУ  

Анализа постојеће ситуације у Граду Нишу када су млади у питању започета је још на 
обуци одржаној почетком априла и том приликом урађена SWOT анализа донела је 
следеће резултате: 

 

Снагe Слабости 
* постојање свих релевантних институција 
* буџет за младе  
* универзитетски град 
* људски ресурси 
* тимски дух 
* повољан географски положај  
* развијена спортска инфраструктура  
* усвојена стратешка документа  
* постојање саветовалишта за младе 
* велика бројност 
* социјално удруживање и сарадња кроз  

организације  
* највећи проценат успешних спортиста су 

млади  
* добра међусобна сарадња  
* деловање кроз друштвене мреже (интернет)  
* активизам 
* младост 
* креативност 
* професионализам 
* постојећи програми 
* искуство 
* законодавни оквир 
* одрживост 
* логистика (ресурси) 

* недовољна финансијска средства за младе 
* велика незапосленост младих 
* непостојање посебног простора за окупљање 

младих  
* неукљученост младих у доношење одлука 
* недовољно медијског простора за младе  
* неусклађеност образовног профила са 

потребама тржишта рада 
* недовољна информисаност  
* недовољна заинтересованост за преузимање 

иницијативе  
* парламенти имају саветодавну улогу без 

реалних могућности да утичу на сопствена 
питања  

* недовољна заступљеност младих у медијима  
* велики број насилничких аката од стране 

младих 
* слаба мотивисаност 
* неискуство  
* неповерење у институције 
* неусклађеност потреба  
* невидљивост дела младих  
* сиромаштво  
* зависност  
* спорост  
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* умреженост (контакти), (партнерство)  
* професионално искуство  
* блискост са младима  
* доступност фондова 
* независност 
* иновативност 
 

* недовољни професионални кадар  
* политизација  
* неповерење према ОЦД и младима  
* дискриминација младих без професионалног 

искуства 
* стари кадар  
* зависност од донатора  
* одрживост 
* утицај политике  
* неповерење према институцијама 
* недовољно ресурса 

Шансе Претње 
 * Национална стратегија за младе Републике 

Србије 
* подршка Министарства омладине и спорта 

Републике Србије 
* размена искуства и примера добре праксе са 

локалним иницијативама и цивилним 
сектором 

* висок проценат образованог (младог) кадра  
* стандардизација рада са младима  
* усвајање Локалног акционог плана за младе  
* примена добре праксе из других средина 
* могућност да се конкурише за средства ЕУ  
* деловање кроз мреже организација  
* могућност да се глас младих чује у школским 

и студентским парламентима 
* велики број места за спорт и рекреацију  
* универзитет  
* заинтересованост политике, институција 
* доступност медија  
* нови модели организовања  
* комисије, парламенти 
* општински програми  
* фондације  
* конкурси  
* грађански активизам  
* волонтеризам  
* раскрсница путева  
 
 

* негативан природни прираштај  
* одлазак младих стручних кадрова 
* лоша унутрашња миграција становништва из 

села ка градовима и из мањих центара ка 
већим  

* лоша економска ситуација  
* негативна селекција кадрова  
* низак степен активности младих   
* не постојање омладинског центра и 

омладинског клуба  
* недовољна информисаност у погледу 

искоришћавања расположивих финансијских 
средстава  

* недовољно неформално образовање  
* недовољно културних институција за 

афирмацију младих 
* незаинтересованост младих  
* непрепознавање потреба  
* непримењивање закона и стратегија  
* спора измена лоших закона  
* бирократизација  
* дисконтинуитет у раду  
* утицај политике  
* нетранспарентност 
* централизација  
* партизација  
* немогућност за запослење  
* лоша реализација буџета и недовољно 

издвајање за младе  
* недовољни ресурси и могућности за културу 

и спорт (непостојање инфраструктуре) 

 

Анализа конкретних постојећих ресурса за младе у Граду Нишу спроведена је током 
септембра и октобра месеца и том приликом су идентификоване следеће институције и 
организације у Граду Нишу: 
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Сектор Институције и организације 
Локална 

самоуправа 
 

ГРАДСКА УПРАВА 

Градоначелник 
Скупштина града 
Градско веће 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Градска општина Медијана  
Градска општина Нишка Бања  
Градска општина Палилула  
Градска општина Пантелеј  
Градска општина Црвени Крст 

УПРАВЕ И СЛУЖБЕ 

Управа за грађанска стања и опште послове 
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке 
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту  
Управа за образовање  
Управа за културу 
Управа за омладину и спорт  
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  
Управа за планирање и изградњу 
Управа за имовину и инспекцијске послове -  
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине  
Управа за пољопривреду и развој села -  
Служба за послове Скупштине Града 
Служба за послове Градоначелника 
Служба за послове Градског већа 
Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије  

КОМИСИЈЕ И САВЕТИ 

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица 
Комисија за родну равноправност и једнаке могућности  
Комисија за верска питања 
Комисија за социјална питања  
Комисија за праћење примене етичког кодекса 
Савет за енергетску ефикасност 
Савет за младе  
Кориснички савет јавних служби 
Савет за људска и мањинска права  
Савет за пронаталитетну политику  
Савет за заштиту животне средине 
Савет за културно стваралаштво  

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

ЈКП Градска топлана 
ЈКП Медијана 
ЈКП Горица 
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ЈКП за водовод и канализацију Наисус 
ЈКП Обједињена наплата 
ЈКП Паркинг сервис 
ЈКП Дирекција за јавни превоз града ниша  
ЈКП за пијачне услуге Тржница 
ЈП за аеродромске услуге Аеродром Ниш 
ЈП Градска стамбена агенција 
ЈП Дирекција за изградњу града ниша 
ЈП Нишка телевизија  
ЈП за стамбене услуге Нишстан 
ЈП Туристичка организација Ниша 
ЈП Завод за урбанизам 

ПРИВРЕДА 

Канцеларија за локални економски развој  
Одсек за капиталне инвестиције 

Социјална 
заштита 

 

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју - "Мара" 
Центар за социјални рад  
Геронтолошки центар 

Просвета 
 

Универзитет у Нишу  
Универзитетска библиотека Никола Тесла 
Народни универзитет Ниш 
Предшколска установа пчелица 
Дечији културно образовни и рекреативни центар Ниш  
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању  

Факултети: 

Грађевинско-архитектонски факултет 
Економски факултет 
Електронски факултет 
Машински факултет 
Медицински факултет 
Учитељски факултет у Врању 
Правни факултет 
Природно-математички факултет 
Технолошки факултет у Лесковцу 
Факултет уметности 
Факултет заштите на раду 
Факултет спорта и физичког васпитања 
Филозофски факултет 

Средње школе: 

Гимназија "Стеван Сремац" Ниш 
Гимназија "Бора Станковић" Ниш 
Гимназија "Светозар Марковић" Ниш 
Гимназија "9. мај" Ниш 
Административно-биротехничка школа Ниш 
Економска школа Ниш 
Економска школа (истурено одељење) Дољевац 
Трговинска школа Ниш 
Угоститељско-туристичка школа Ниш 
Медицинска школа Ниш 
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ЕТШ "Никола Тесла" Ниш 
ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш 
Машинска школа Ниш 
МТШ "15.мај" Ниш 
Техничка школа "12.фебруар" Ниш 
ГТШ "Неимар" Ниш 
Прехрамбено-хемијска школа Ниш 
Школа моде и лепоте Ниш 
Уметничка школа Ниш 
Музичка школа Ниш 
Школа за основно и средње образовање "14.октобар" Ниш 
Специјална школа "Бубањ" Ниш 

Запошљавање Национална служба за запошљавање 
Здравство 

 
Клинички центар Ниш  
Институт за јавно здравље  
Војна болница Ниш 

Установе примарног здравства: 

Дом здравља Ниш 
Завод за здравствену заштиту радника Ниш 
Завод за здравствену заштиту студената Ниш  
Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 
Апотека Ниш 
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш 

Институције 
културе 

 

Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш  
Народно позориште  
Позориште лутака 
Нишки симфонијски оркестар 
Народни музеј  
Галерија савремене ликовне уметности  
Нишки културни центар  
Историјски архив 
Завод за заштиту споменика 

Цивилни сектор 
 

Према расположивим подацима Министарства омладине и спорта 
Републике Србије у Граду Нишу постоји минимум 50 организација младих 
и за младе. Нажалост, не постоји никаква локална евиденција активних 
омладинских организација и неформалних група младих које раде у 
локалној заједници.  

Полиција 
 

Полицијска управа Ниш, у оквиру свог деловања бави се и сузбијањем 
малолетничке делинквенције, трговине људима и превенцијом насиља на 
интернету 

Медији 
 

Јужне вести 
Нишка телевизија (НТВ) 
Belle amie телевизија 
Коперникус 
Зона + 
Банкер ТВ 
City радио 
Медијски истраживачки центар 
Народне новине 
Дописник Бете и Al Jazeera из Ниша 
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Дописник ТАЊУГ 
Дописници Блиц и Ало 
Дописник Политика 
Дописник Данас 
Дописници Вечерње новости 
Дописник Пинк ТВ 
Дописник ТВ Прва 
Дописник Б92 
Дописник Курир 
Дописник Пресс и Наше новине 
Дописници РТС 
Радио Глас 
Радио БУМ 018 
Супер радио 
Инфобиро 

Спортске 
организације и 

удружења 

СЦ Чаир  
Спортски савез Ниша  
426 спортских клубова према бази са интернет презентације Града Ниша 

На основу ове анализе од институција или организација за које је процењено да имају 
или би могли имати програме, услуге и финансијска средства намењена младима 
затражене су информације за период од последње три године и прикупљени су следећи 
подаци: 

***** 

Финансијска издвајања за младе из буџета Града Ниша за период од 2011. до 2014. 
године 

Управа за образовање 

Предвиђена средства за 2014. годину у износу од 47.365.000 динара 

Кабинет градоначелника  

У 2013. – 2.210.420 динара (буџет Канцеларије за младе Града Ниша) 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт (Одсек за омладину) 

2011. – 3.113.000 динара (услуге по уговору) и 3.600.000 динара (Омладински савет) 
2012. – 1.500.000 динара (услуге по уговору) и 3.710.000 динара (Омладински савет) 
2013. – 2.757.000 динара (услуге по уговору) и 3.861.000 динара (Омладински савет) 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  

Од 2011. до 2013. године за програм Унапређење безбедности у саобраћаја на 
територији Града Ниша издвојена су средства у износу од 5.633.280 динара 

Управа за пољопривреду и развој села - субвенције 

У 2011. издвојено је  1.348.608 динара 
У 2012. издвојено је  3.806.629 динара 
У 2013. издвојено је  3.239.896 динара 
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Програме и пројекте за младе спроводиле су или спроводе следеће Управе и 
институције Града Ниша 

Канцеларија за младе Града Ниша - едукативни семинари у просторијама КзМ, уступање 
простора на коришћење омладинским организацијама, помоћ у реализацији активности 
омладинских организација, реализација конкурса за подршку омладинским пројектима, 
припрема Стратегије за младе Града Ниша, редовни састанци са свим локалним 
актерима који раде са младима и за младе и координација активности  

Народни музеј Ниш - Програм стручних пракси у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање 

Нишки симфонијски оркестар - педагошки концерти, бенефициране улазнице, 
афирмација младих уметника, променадни концерти 

Туристичка организација Ниш - ангажовање волонтера на сајмовима и 
манифестацијама, подршка формирању Greeters сервиса, развој омладинског туризма 
са организацијом Serbia4Youth, едукације, промоција дестинација у Србији за младе, 
подршка и учествовање на конференцијама, сарадња са Угоститељско-туристичком 
школом, сарадња са SMART Академијом и Актер Ниш студентском задругом 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша - Дан без аутомобила 

Канцеларија за локални економски развој - партнерство са ENECA-ом у оквиру пројекта 
Покрени се за посао и HELP-ом у оквиру пројекта хуманитарне помоћи и одрживог 
економског развоја, отварање центра за запошљавање Job centar, привлачење 
инвестиција као што су Yura, Shinwon и Benetton, као и Johnson Electric 

Институт за јавно здравље - утврђивање здравствено-васпитних потреба младих, 
едукације са нагласком на вршњачку едукацију, организовање кампања и акција 
поводом обележавање дана из Календара здравља, формирање сајта Здравље младих, 
коришћење савремених медија и нових путева комуникације актуелних младима, 
саветовалиште за младе 

Дом здравља - саветовалиште за младе, промоција здравих стилова живота и васпитање 
младих, едукације у школама, трибине, вршњачке едукације, у партнерству са 
Министарством здравља и UNICEF-ом пројекти "Утврђивање раста и стања ухрањености 
деце школског узраста", "Нишке школе без дрога", "Јачање центара за социјални рад и 
интерсекторске сарадње", истраживања, семинари, унапређење репродуктивног 
здравља младих, facebook страна за младе, заштита менталног здравља 

Завод за здравствену заштиту студената - анализа и процена стања здравља 
студената, промоција јавног здравља, унапређење менталног и репродуктивног 
здравља, превенција болести зависности, предлаже мере за унапређење здравља 
студената, превенција болести као и дијагностика, лечење и рехабилитација, стручно 
усавршавање, предавања, семинари, групно здравствено васпитни рад, радионице, 
сарадња са Универзитетом у Нишу, Црвеним крстом, редовни систематски прегледи 
студената, учествовали у пројектима "У здравом телу, здрав дух", "Заштита здравља 
сакупљача секундарних сировина", "Карцином дојке и самопреглед дојке". 

Универзитет у Нишу - акредитоване студије 
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Установа дечији центар Ниш - организација манифестација, приредби, трибина, 
креативних радионица, такмичења, саветовање, окупљање деце и омладине, 
Омладински креативни центар, спортска такмичења, Мајска песма, Омладински центар, 
омладински радио 

Народна библиотека Стеван Сремац - ликовни и литерарни конкурси, простор за 
младе, промоције, трибине, књижевне радионице, акција "Читам и пливам", софтвер за 
слепе и слабовиде особе у партнерству са НИС-ом и Ротаракт кубом "Ниш Наисус", 
зборници радова младих из отаџбине и расејања "Језик нам је отаџбина", учешће у 
манифестацији "Наук није баук", учешће у Ноћи музеја  

Нишки културни центар - трибине, научно-образовни програми, ликовни програми, 
уметнички, филмски, музички и позоришни програми, Градска и окружна смотра 
рецитатора, Дечија уметничка колонија Грачаница, Фолклорно друштво Абрашевић, 
уметничке групе, хорови, радионице, учешће у организацији градских културних 
манифестација 

Спортски центар Чаир - бесплатан базен, клизалиште, учешће у организацији Дана 
младих, рад са младима са инвалидитетом, Матурски бал, уступање просторија за 
реализацију активности институција и организација за младе и омладинских 
организација 

ГО Медијана - едукације, уступање простора за семинаре и тренинге, учешће у кампањи 
за борбу против говора мржње, манифестација "Школски спорт", Комисија за младе и 
пронаталну политику, Комисија за спорт и образовање, Фонд "Света Петка", стипендије 
за најбоље студенте, спортисте и уметнике, новчана помоћ клубовима, организацијама, 
појединцима 

ГО Пантелеј - Пројекти: Млади БизНис, Активни млади у области самозапошљавања, 
Хајде да урадимо нешто, Фер плеј Пантелеј, Да би било зелено, спортом против ризика, 
Бекство у природу, Међународна колонија анимираног цртаног филма за децу и младе, 
штампање књига на Брајевном писму - донација, Турнир у малом фудбалу у Горњој 
Врежини, Традиционални летњи турнир у малом фудбалу, Урбан фест у Пантелеју, 
формирање омладинских клубова у 5 највећих села, презентација видео игре Очисти 
све, пријем за младе индивидуалне спортисте, учешће у Ноћи музеја, пријем за 
представнике КАФ Императори, додела награда најбољим ученицима, Млади ромски 
таленти, обележавање славе омладинске филхармоније Наисус, изградња терена на 
отвореном у Студеничкој улици, учешће у пројекту "Средњошколци за средњошколце", 
НИФЕСТ. 

ГО Палилула – Пројекти: „Модернспорт“ у насељу Паси Пољана, „Улагање у спорт је 
наша стратегија“, „Успех“ - пројекат за развој спорта, промоција коњичког спорта, регата 
“Учитељ Виден Јовановић”, Спортски дан младих на Бубњу, Шаховски турнир за дан 
младих Града ниша, Екологија – први корак ка ЕУ, Екологија и грађанска иницијатива,  
„Не бацај отпад у реку!“. Куп „Краља Петра Првог“. Потписани меморандуми о сарадњи 
са три одреда извиђача: одред извиђача "Ђука Динић“, одред извиђача "Краљ Петар 
Први“ и одред извиђача поречана "Школски брод Јадран". Сарадња са Центром за 
социјални рад и организацијама цивилног друштва. Рад на препознавању интересовања 
младих и образовању по мери деце. Најбољи међу најбољима представљени су у 
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календару Општине, ученици гимназије волонтирали су у Општини, подржан летњи 
камп младих у “Друштвеном центру” на Палилули. 

ГО Црвени Крст - Пројекти: "Омладински клуб Трупале" у сарадњи са удружењем 
грађана " Друштвено одговорни млади - ДОМ ", "Млади су свуда" у реализацији КЗМ ГО 
Црвени Крст Ниш, КЗМ Врњачка Бања и КЗМ Алексинац у сарадњи са организацијом 
"Иницијатива младих бање" из Врњачке Бање као носиоца пројекта, "Заједно смо јачи" 
у реализацији КЗМ ГО Црвени Крст, КЗМ ГО Палилула, КЗМ Града Ниша и Центра за 
развој грађанског друштва "Protecta" као носиоца пројекта, донација кикбокс турнира у 
селу Вртиште, донација студентској организацији AIESEC за организацију међународне 
конференције, донације спортским клубовима. 

Управа за образовање - Награде најбољем студентима, стипендирање талентованих 
ученика и студената, награде талентованим ученицима за освојено једно од прва три 
места на републичким или међународним такмичењима по календару Министарства 
просвете, новчане надокнаде и једнократне помоћи, рефундирање трошкова путовања 
ученика на такмичење, протокол о сарадњи Града Ниша и Универзитета у Нишу, Сервис 
ученицима и студентима, партнерство на пројекту "Савет ученика средњих школа у 
Нишу", Инфо дани Универзитета у Нишу, превенција родно заснованог насиља над 
младима, подстицај умрежавања ученика и студената - Амбасадори културе  

Управа за омладину и спорт - Јавни конкурси за финансирање пројеката, квалитетно 
провођење слободног времена, суфинансирање пројеката фестивала "Наук није баук", 
истраживање о вредносним системима младих, СОС телефон за младе, обележавање 
Међународног дана младих и Дана младих Града Ниша, финансирање програмских 
активности Омладинског савета Града Ниша, пројекат "Вршњачка едукација - едукација 
едукатора", Вештине родитељства, континуирана едукација младих у основним и 
средњим школама, саветодавни рад, пројекат "Чист као суза",  истраживање 
епидемиологије болести зависности на територији Града Ниша, наградни конкурс 
"Плакатом против дроге", обележавање значајних датума, развијање и успостављање 
мреже институција  

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај - унапређење безбедности 
у саобраћају на територији Града Ниша 

Управа за привреду, одржив развој и заштиту животне средине - запошљавање 
приправника, подршка пројекту HELP-а, рад са младима 

Управа за пољопривреду и развој села - субвенције 

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности - доношење Европске повеље 
о родној равноправности на локалном нивоу, истраживање о запослености жена и 
мушкараца у ЈКП, ЈП и установама Град Ниша, средства за израду Акционог плана за 
побољшање положаја жена 

Управа за имовину и инспекцијске послове – омладинске организације користе простор 
у власништву града по бенефицираним ценама 

***** 
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Из представљених података није тешко закључити да постоје одређени програми, услуге 
и издвајања за младе у претходном периоду, али да је све то без заједничких циљева и 
стратешких приоритета у пружању помоћи и подршке младима и побољшању њиховог 
положаја у друштву.  

Нажалост, неке од институција или организација, чак и оне које директно раде са 
младима и за младе, нису доставиле информације тако да се комплетна слика о 
подршци младима на нивоу Града Ниша не може имати у потпуности.  

Ипак, јасно је да је потребно бити прави стручњак за финансије па утврдити колико се 
новца издваја укупно из буџета Града Ниша за подршку младима. Не постоји обједињени 
буџет за младе из кога би се јасно могло видети на који начин, кроз које све програме, 
пројекте или услуге Град Ниш пружа подршку младима. Разлог за то је досадашње 
конципирање линијског буџета у складу са  постојећом организацијом градских управа 
и служби и у складу са важећим буџетским прописима који су сложени  и није постојала 
могућност јасног приказа по програмима. Са новим  програмским буџетом који ће бити 
од 2015. године јасно ће моћи да се прати планирање и расподела средстава по 
програмима, програмским активностима и пројектима. 

Институције и организације које спроводе програме и пружају услуге за младе 
недовољно комуницирају међусобно, али и са омладинским организацијама цивилног 
друштва. Самим тим недостаје синхронизације активности и синергетског ефекта који би 
овакав приступ имао на побољшање положаја младих. Сарадња постоји у спровођењу 
одређених програма за младе и она је све боља сваке године, али треба тежити и 
тражити ефикасније и потпуније облике  сарадње, што ће усвајање стратешких 
докумената за младе свакако омогућити. 

Канцеларија за младе Града Ниша, као и канцеларије за младе по Градским општинама 
тек развијају своје капацитете за квалитетан омладински рад и креирање и спровођење 
локалне омладинске политике, неке су чак и без основних услова за рад. Њихово 
оснаживање у наредном периоду је приоритет за несметану имплементацију локалног 
акционог плана за младе.    

Из анализе се такође види да се у оквиру Управе за омладину и спорт издваја годишње 
преко 3.500.000 динара за финансирање рада Омладинског савета Ниша, кога чине 17 
удружења чланица од којих већина нажалост само постоји на папиру, а издвојена 
средства се углавном користе за плате запослених а не за програме за младе. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ПОТРЕБА И ПРОБЛЕМА МЛАДИХ ГРАДА НИША 

Резултати истраживања потреба и проблема младих Града Ниша које је на узорку од 
2051 испитаника старости од 15 до 30 година спроведено током маја и јуна месеца 
упућују на то да просечна млада особа која живи у Нишу: 

* Није довољно активна и сматра да јој није у великој мери омогућено учествовање у 
доношењу одлука  

* Недовољно је информисана о актуелним догађајима, иако су јој средства 
информисања, у виду рачунара, смарт уређаја и интернета константно доступна  

* Незапослена је и оцењује понуду послова као лошу, а сматра и да се постигнућа, као 
и труд младих не цене и не награђују у довољној мери 
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* У последњих годину дана није путовала због лоше финансијске ситуације и 
недостатка времена, али планира да у наредних пар година напусти место становања 
у потрази за бољим животним стандардом  

* Сматра да је насиље, посебно вршњачко, у порасту и да млади под утицајем 
предрасуда не прихватају различитости, што је резултат недовољне информисаности 
и умрежености међу младима различитих интересовања, стилова живота али и 
незаинтересованости младих да упознају особе различите вере, расе или 
националности 

* Заинтересована је за област животне средине али јако мало о томе информисана и 
живи релативно здравим животом 

* Млада особа у Нишу жели да се образује, а заинтересована је и за неформалне 
облике учења, углавном се не бави уметношћу, а слободно време најчешће проводи 
сурфујући интернетом и у дружењу са вршњацима и за већину активности одговара 
да нема довољно времена да се укључи 

Као највећи проблеми младих издвајају се недовољан активизам, неинформисаност и 
незапосленост. Потребно је пре свега, посебну пажњу посветити информисању младих 
од 15 до 19 година старости, као и увођењу мера и активности којима би се ангажовао 
већи број младих од 25 до 30. 

На основу одговора младих на најразличитија питања, стиче се утисак да су млади у 
Нишу обесхрабрени тренутном економском ситуацијом и слабим могућностима за 
запошљавање, па отуда и њихова неактивност и мањак ентузијазма у различитим 
областима живота. Када су запошљавање и запошљивост младих у питању, већина 
младих не зна тачно зна шта је активно тражење посла и шта је професионална 
оријентација. За каријерно вођење и саветовање није чуло 51% младих у групи од 15-19 
година, 53% младих не зна шта је сајам запошљавања.  

Млади имају утисак да се њихов глас не чује и не поштује, и не верују да могу утицати на 
промене у локалној заједници. Због такве ситуације младе не укључују у процесе 
доношења одлука, али ни они сами нису заинтересовани да учествују. Оно што се 
препознаје као потреба младих јесте управо повећање нивоа активизма, кроз развој 
свести о важности овакве врсте ангажовања. Подржавање и награђивање изузетних 
постигнућа, проширење пословне понуде и могућности јесу важни фактори који би 
утицали и на њихову мобилност, школовање, као и на степен општег задовољства. 
Млади имају потребу и за разноврснијом понудом културних дешавања, а оно што им је 
јако важно јесте да о свим овим садржајима буду адекватно и благовремено 
информисани. 

Такође, потребно је усмерити пажњу и на безбедност младих као и њихово запажање о 
порасту стопе насиља, посебно вршњачког, чији су велики број њих били сведоци или 
жртве, али и на информисање и упознавање са особама са инвалидитетом, друге вере, 
расе, националности, сексуалне оријентације, а у циљу отклањања или бар смањења 
предрасуда и стереотипа. 

Већина младих има релативно здрав животни стил, али и теми здравља треба посветити 
пажњу. Оно што се у овој области издвојило је потреба младих за постојањем 
психолошког саветовалишта. Препорука је и да се повећају спортско-рекреативне 
активности које побуђују и негују здраве стилове живота што за собом доноси различите 
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бенефите: заштита од употребе психоактивних супстанци, гојазности, развијања тимског 
духа. 

Екологија и заштита животне средине, уз одрживи развој, представља концепт који сви 
градови и све општине уносе у развојна документа. У промоцији и разумевању ових 
концепата млади се препознају као значајна група, као ресурс који ће у будућности 
спроводити политику засновану на одрживом развоју у складу са потребама заједнице 
и стандардима очувања животне средине. Изненађујућ и охрабрујућ је податак да су 
млади јако заинтересовани за област животне средине, па би било добро размишљати 
у правцу организовања активности којима би им се приближиле информације из ове 
области. 

Комплетно истраживање проблема и потреба младих са свим прикупљеним 
информацијама и добијеним резултатима представљено је у пратећем извештају који је 
саставни део ове Стратегије. 

 

ГЛАВНИ ИЗАЗОВИ – Стратешки приоритети 

 

На основу резултата истраживања потреба и проблема младих Града Ниша које је на 
узорку од 2051 испитаника старости од 15 до 30 година спроведено током маја и јуна 
месеца, дискусија свих локалних актера који раде са младима и за младе на фокус 
групама током септембра месеца, спроведене анализе локалних расположивих ресурса 
за младе, као и запажањима самих младих дефинисани су главни изазови и стратешки 
приоритети омладинске политике Града Ниша за период од 2015. до 2020. године. 

Неопходно је обратити пажњу на реалне потребе и проблеме младих, пре свега кроз 
укључивање представника младих у локална тела, управе, савете које имају у 
надлежности питања младих. Млади могу имати кључну улогу у прикупљању и 
ажурирању података и информација у вези са локалном заједницом. Упутити захтев 
представницима локалне самоуправе на чешћи дијалог са младима и са 
представницима удружења грађана у циљу упознавања стварног стања. 

Организовати циљане консултације о локалним питањима са младима из заједнице. 
Позвати представнике младих да дају своје коментаре и сугестије на планове локалне 
самоуправе. Организовати састанке градских већника или одборника скупштине, са 
представницима младих, да од њих директно чују проблеме. Позивати представнике 
младих на седнице и састанке које организује Град Ниш, нарочито када се расправља о 
областима које су од значаја за младе.  

Представници локалне самоуправе и удружења грађана треба да у знатно већој мери 
проверавају мишљење младих кроз фокус групе, дебате, интервјуе и друге видове 
активне консултације. Омогућити ученичким и студентским парламентима формалан и 
редован приступ и сарадњу са телима локалне самоуправе - веће, управе, скупштина, и 
да њихови предлози буду уважени и разматрани.  

Развијати консултовање тј. двосмерну комуникацију између власти и младих кроз 
организовање тимова који ће разговарати са младима, организовање "отворених врата" 
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појединих служби, чланова управе или одбора, организовање јавних састанака 
(расправа, дебата), затим организовање фокус група и интервјуа са младима.  

Млади су пасивни и неопходно их је мотивисати, едуковати и подржавати да активно 
учествују у животу и раду локалне заједнице и процесу доношења одлука. Потребно је 
такође успоставити институционалну подршку за формирање, финансирање и активно 
деловање организација младих и организација за младе уколико се жели континуиран 
омладински рад, али и константно развијање, унапређивање и промовисање стандарда 
квалитета омладинског рада, као и успостављање механизама за подстицање, 
организовање и вредновање волонтерског рада младих. 

Млади морају бити информисани на свим нивоима и о свим областима битним за њихов 
раст и развој и мора им се омогућити приступ информацијама који ће њима на лако 
прихватљив и приступачан начин омогућити сазнања о правима младих, могућностима 
и приликама за младе. Неопходно је оснивање Омладинског центра са Омладинским 
клубом који би био укључивао између осталог и инфо-центар, али би програмски били 
много шири и тако би одговарао на разне потребе младих.  

Потребно је пружити прилику младима да развију и уређују своје локалне новине, воде 
властити радио програм, и да доприносе јавним медијима. На тај начин могу да деле 
информације од значаја за своје вршњаке, подижу свест јавности о питањима важним 
за младе и покрећу кампање за промене које сматрају да су неопходне.  Неопходно је 
развијати изворе информисања тако што ће их креирати сами млади да би им били 
приступачнији. 

Неопходно је унапредити економску позицију младих повећањем запошљивости и 
подршком (само)запошљавања младих у приватном сектору као предуслов за њихов 
конитинуиран професионалан и личан раст и развој, али и останак у Граду Нишу. 
Потребни су такође и афирмација образовних профила за младе који су неопходни на 
тржишту рада, оснаживање младих за предузетништво и смањење обухвата младих 
неформалном економијом. 

Већина младих се осећа недовољно безбедно у Граду Нишу и један од стратешких 
приоритета мора бити подизање безбедносне културе, како младих тако и свих грађана 
целини. Потребан је развој капацитета за праћење проблема насиља и небезбедног 
учешћа младих у саобраћају, као и превентивних и заштитних програма усмерених ка 
младима, родитељима и другим актерима у локалној заједници. 

Потребно је едуковати младе о принципима грађанског и демократског уређења 
друштва, као и о вредностима волонтирања, као система вредности, од најранијег 
узраста. Укључивање школа у већој мери у повезивање младих и органа локалне управе 
кроз организоване посете градским институцијама, обрађивање теме партиципације 
грађана и волонтирања на часовима грађанског васпитања и слично. Школа такође може 
да подстиче и подржава иницијативе младих, да пружа прилику да се млади изјасне о 
проблемима у школи, раду, настави, да предлажу решења проблема и да могу активно 
да се укључе у спровођење одлука које су заједнички донели.  

Ипак, да би се положај младих у Граду Нишу поправио потребно је пре свега 
успостављање јасног система локалне омладинске политике и њених актера. Неопходно 
је урадити валидацију омладинских радника у локалној заједници, као и формирати 
јединствену базу организација и институција које активно и континуирано раде са 
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младима и за младе. Стална комуникација са разменом информација, координација 
активности и заједнички рад свих локалних актера омладинске политике морају се 
системски оснаживати и подржавати. Потребно је такође формирати нове субјекте 
локалне омладинске политике који би омогућили подизање квалитета континуираног 
рада са младима и за младе.  

Савет за младе Града Ниша 

Закон о младима Републике Србије дефинифе Савет за младе као саветодавно тело које 
подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем 
омладинске политике и предлаже мере за њено унапређивање. Њега треба да чине 
представници органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе 
и за питања младих, удружења и савеза младих, канцеларија за младе, заједнички 
представник националних савета националних мањина и угледни стручњаци. 

Савет за младе има две значајне улоге: 

* Представља место сусрета младих и доносилаца одлука (ко-менаџерско тело) 
* Представља механизам за међусекторску сарадњу институција на локалном нивоу 

Овом Стратегијом предлаже се формирање Савета за младе Града Ниша у складу са 
Законом о младима Републике Србије, где ће се у његов рад поред представника 
локалне самоуправе укључити и представници младих, али и експерти за питања 
младих. 

Савет за младе Града Ниша чине: 

* члан/ица већа задужен/а за младе или саветник/ца или помоћник/ца 
градоначелника/це, 

* представник/ца Управе за омладину и спорт  
* шеф/ица Канцеларије за младе, 
* координатор/ка Омладинског центра, 
* млади/е одборници/е градске скупштине, 
* представници/це удружења младих или/и удружења за младе, 
* грађани/ке који/е имају искуства и компетенци у раду са младима и за младе. 

Савет за младе Града Ниша има укупно 16 чланова и у њему су представници/це свих 
локалних актера који раде са младима и за младе: 

* 4 члана/ице су то по својој функцији коју обављају у органима Управе Града Ниша 
* 4 члана/ице се бирају из редова младих одборника/ца Скупштине Града Ниша 
* 4 члана/ице се бирају као представници/це омладинских организација Града Ниша 
* 4 члана/ице се бирају у својству грађана/ки на основу својих знања и искуства у раду 

са младима и за младе 

Мандат чланова Савета за младе Града Ниша траје 4 године, са могућношћу једног 
реизбора. 

Најмање једну трећину чланова/ица Савета за младе Града Ниша треба да чине младе 
особе. 
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Савет за младе Града Ниша именује Градоначелник на предлог члана Већа Града Ниша 
ресорно задуженог за омладину и спорт. 

Надлежности Савета за младе Града Ниша:  

* иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, 
спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, 
активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, 
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, 
одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе 

* учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 
сагласности са локалном и Националном стратегијом за младе, и прати њихову 
имплементацију 

* даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе града 
* даје мишљење о нацртима прописа и одлука које доноси Скупштина града у 

областима од значаја  за младе 
* усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске 

политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини 
града, Градоначелнику и Градском већу 

* иницира припрему пројеката или учешће града у програмима и пројектима за младе, 
у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која 
су у надлежности града 

* подстиче сарадњу између града и омладинских организација и удружења, и даје 
подршку реализацији њихових активности 

* подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе 
обавештава органе града 

* даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе, који се делимично или 
потпуно финансирају из буџета града, прати њихово остваривање и даје своје 
мишљење надлежном органу града 

У складу са препорукама на националном нивоу Савети за младе би требало да постоје 
и у свих 5 општина Града Ниша.  

Омладински центар 

Омладински центар представља везу између планираних политика (ЛАП) и њихове 
реализације у конкретне програме и омладинске иницијативе, са следећим делокругом 
рада: 

* Промовише активизам младих и подржава развој и рад иницијатива младих и 
омладинског сектора на локалном нивоу 

* Развија програме неформалног образовања на теме од интереса за младе, 
препознате у ЛАП 

* Спроводи најразличитије услуге препознате као потребе младих/омладинског 
сектора (истраживачки рад, организатор културног живота, ваннаставних активности, 
сервис за пружање услуга удруженим младима, програми у спровођењу мера 
активног запошљавања итд.) 

* Подржава и спроводи програме међународног омладинског рада и мобилности 
младих 
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* Учествује у изради ЛАП и имплементира програме из ЛАП у сарадњи са КЗМ и 
Саветом за младе 

Да би обезбедила стални дијалог са младима, учешће младих, заснованост на 
потребама, поред рада са локалним доносиоцима одлука, Канцеларија за младе у 
оквиру своје структуре има и сервис и ресурсни центар за младе. Овај сервис је 
Омладинским центар, јер он обезбеђује комуникацију са младима, и пружа како њима 
тако и организацијама којима су они циљна група, неопходне ресурсе за рад (простор, 
обуку, информације и др.). Омладински центар доноси информације о потребама и 
кршењу права младих, омладинских организација и организација за младе. Омладински 
центар представља динамичну структуру и организацију младих у којој се окупљају, али 
и раде креатини и активни млади у једном периоду свог професионалног, активистичког 
и/ или волонтерског живота.  

Дакле, Омладински центар са Омладинским клубом је део Канцеларије за младе или 
удружења грађана, и не треба мешати ова два тела која заједнички делују за добробит 
младих. Они обезбеђује комуникацију са младима и пружају и њима и организацијама 
неопходне ресурсе за рад (простор, обуку, информације, савете, опрему…). 

Омладински центар прилагођен је свим младима, представља простор у коме млади 
стичу нова сазнања, раде и представљају продукте свог рада, осмишљавају, креирају 
простор и реализују различите активности. Омладински центар је спона између младих, 
са једне стране, и институција, односно програма, фондова и других могућности које су 
младима на располагању. У омладинским центрима младима се пружају информације о 
различитим саветовалиштима и стручњацима, пружају се различите врсте обуке и 
едукација, али и логистичка, техничка и организациона подршка за пројекте и 
активности младих. Омладински центар ради као информативни центар у коме се могу 
наћи различити штампани материјали, огласна табла, часописи са садржајима за младе, 
литература, рачунарски центар, итд. Информације о интерним програмима у оквиру 
Центра и програмима који се реализују у другим просторима, као и други садржаји, 
треба  да буду доступни и преко веб сајта. Циљ је да пружи све потребне информације 
на непосредан начин, како би дошле до свих младих у заједници, са посебним акцентом 
на групи младих која не поседује велико знање о могућностима и начинима активизма, 
волонтеризма и сл., као и младима у руралним подручјима, који су удаљени од градских 
центара. Преко омладинских центара, млади треба да добију информације о 
могућностима које им се пружају. 

Потребно је такође формирати и Омладински клуб као место где ће се свакодневно 
окупљати млади, јер на овај начин се омогућава директан и свакодневни контакт са 
младима на начин који може да задовољи њихове реалне потребе, омогућава се да 
млади смишљају програме и реализују их у складу са својим интересовањима. 

У складу са препорукама на националном нивоу Омладински центри са Омладинским 
клубовима би требало да постоје и у свих 5 општина Града Ниша.  

Кровна организација младих Града Ниша 

Савез/коалиција удружења грађана младих, која није део градске управе, али је 
репрезентативно тело са својим статутом, сачињеним према Закону о удружењима 
грађана не постоји на територији Града Ниша. Препорука ове стратегије је оснивање 
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Кровне организације младих Града Ниша као тела које треба бити консултовано 
приликом доношења одлука везаних за спровођење стратегије и локалног акционог 
плана за младе, а пре свега: израде, реализације и контроле локалног акционог плана 
за младе, предлагања и подршке лицима кандидованим за послове у Канцеларији за 
младе, Омладинском центру и Конкурсној комисији. Реализација Стратегије и ЛАП-а за 
младе је незамислива без активног учешћа младих у доношењу одлука. Кровна 
организација младих је репрезентативно тело које окупља све организације младих са 
територије града и заговара, развија, реализује и контролише бригу о младима. Кровну 
организацију младих чине: удружења грађана младих и за младе, ђачки парламенти, 
студенстке организације, омладинске задруге, и омладински радници/це. Све ове 
организације се удружују и бирају своје представнике који морају бити укључени у 
доношење одлука. 

Кровна организација младих Града Ниша треба да испуни следеће циљеве: 

* координација решавања проблема младих и заступање интереса свих младих 
* заједничко деловање 
* расподела и пружање ресурса и услуга 
* помоћ јачању капацитета младих и њиховог организовања 
* побољшање квалитета живота младих и обезбеђивање једнаких услова за 

остваривање права и задовољавање 
* потреба за све младе људе 
* обезбеђивање репрезентативности и легитимности у заступању интереса младих 
* праћење рада локалне самоуправе по питању младих и конструктивна сарадња 

 

ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА/ОЧЕКИВАНЕ ПРОМЕНЕ – Циљеви 

 

На основу резултата истраживања потреба и проблема младих Града Ниша, као и кроз 
дискусију свих локалних актера који раде са младима и за младе на фокус групама 
дефинисани су правци деловања, општи и специфични циљеви по свим областима 
стратегије. 

Систем локалне омладинске политике 

Општи циљ: 

Успостављен систем омладинске политике Града Ниша  

Специфични циљеви: 

* Валидација и обука омладинских радника и формирање јединствене базе 
организација и институција које раде са младима и за младе  

* Дефинисање процедура и видова сарадње омладинских организација цивилног 
друштва и локалних органа власти који раде са младима и за младе  

* Оснаживање рада Канцеларија за младе на територији Града Ниша и њихово 
оспособљавање за креирање и имплементацију локалне омладинске политике  
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* Формирање Савета за младе Града Ниша у складу са препорукама из Стратегије и 
обезбеђивање услова за његов несметани и континуирани рад  

* Континуирано надгледање имплементације Локалног акционог плана за младе,  
спровођења  циљева Стратегије и постизања очекиваних резултата 

Активно учествовање младих у доношењу одлука 

Општи циљ: 

Млади имају права, средстава, простора, прилике, подршке да равноправно учествују у 
друштвеном и политичком животу, у свим процесима доношења одлука, а у складу са 
позитивним прописима 

Специфични циљеви: 

* Мотивисати и подржавати младе да активно учествују у доношењу одлука 
* Информисати младе о њиховим могућностима да учествују у процесима доношења 

одлука 
* Стварати услове да млади учествују у процесима доношења одлука 

Активизам, волонтеризам и мобилност 

Општи циљ:  

Млади активно учествују у унапређењу локалне заједнице, имају могућност и подршку 
у облику квалитетног и организованог волонтерског рада као и доступну мобилност и 
међународну сарадњу.  

Специфични циљеви: 

* Мотивисати, образовати и подржавати младе да активно учествују у локалној 
заједници 

* Развијати, унапређивати и промовисати стандарде квалитета омладинског рада 
* Успоставити механизме за подстицање, организовање и вредновање волонтерског 

рада младих 
* Успоставити институционалну подршку за формирање, финансирање и активно 

деловање организација младих и организација за младе 
* Промовисати важност сарадње организација за младе и омладинских организација 

и њихово умрежавање  
* Формирати програме подршке за остваривање мобилности младих 

Информисање 

Општи циљ:  

Млади информисани на свим нивоима и о свим областима битним за њихов раст и 
развој 
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Специфични циљеви: 

* Континуирано обезбеђивати правовремено информисање младих о могућностима и 
областима битним за њихов раст и развој 

* Учинити доступним релевантне информације о правима младих и могућностима и 
приликама за младе 

* Подржати и заговарати програме медија садржајима који имају информативни 
карактер, о темама битним младима 

Животне шансе свих група 

Општи циљ: 

Унапређена и обезбеђена социјална инклузија свих младих у остваривању права на 
једнаке шансе у друштву 

Специфични циљеви: 

* Успоставити функционалну међусекторску сарадњу, ради потпуне процене  потреба 
младих из осетљивих група 

* Развијати услуге у локалној заједници  
* Смањити предрасуде према младима из осетљивих друштвених група 
* Укључити младе из осетљивих група у живот локалне заједнице 
* Створити услове за доступност спортова осетљивим групама младих 
* Осигурати адекватно образовање за младе из осетљивих група 
* Повећати број и доступност културних садржаја за осетљиве групе младих 
* Повећати запошљивост младих припадника осетљивих група 
* Стварати атмосферу и окружење у којем сви млади, а посебно млади из осетљивих 

група имају осећај личне и колективне безбедности 

Изузетна испољавања и постигнућа 

Општи циљ: 

Подстицана, вреднована и промовисана изузетна испољавања и постигнућа младих у 
свим областима 

Специфични циљеви: 

* Подстицати развој младих научника, спортиста, уметника у циљу развоја локане 
заједнице 

* Промовисати научноистраживачки рад младих 
* Стварати услове за врхунска спортска постигнућа младих 
* Систематски и континуирано испитивати проблеме и потребе младих 
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Култура и квалитет провођења слободног времена 

Општи циљ: 

Повећана доступност, створени услови, прилагођен културни садржаји и понуде младих 
и за младе и унапређене могућности за квалитетно провођење слободног времена 
младих 

Специфични циљеви: 

* Успоставити систем истраживања, анализе и праћења потреба младих у области 
слободног времена 

* Обезбедити подршку и услове за организовање и самоорганизовање младих 
* Повећати доступност културних садржаја свим младима 
* Подржавати учешће младих у спортским и рекреативним активностима 
* Развијати школски спорт 

Формално и неформално образовање 

Општи циљ:  

Систем образовања доступан свим младима који личним развојем, путем формалног, 
неформалног и информалног образовања, развијају локалну заједницу 

Специфични циљеви: 

* Повећати учешће младих у различитим програмима формалног и неформалног 
образовања 

* Повећати степен учешћа младих у процесима одлучивања у образовању 
* Вредновање и одржавање квалитета у формалном и неформалном образовању 

младих  
* Усклађивати систем образовања и обука са садашњим и пројектованим захтевима 

тржишта рада 
* Стимулисати и промовисати развој програма неформалног учења и образовања и 

веће професионализације рада са младима 
* Информисати и оснажити младе да одговорно управљају својом каријером 

Запошљавање 

Општи циљ:  

Унапредити економску позицију младих повећањем запошљивости и подршком 
(само)запошљавања младих у приватном сектору као предуслов за конитинуиран 
професионалан и личан раст и развој 

Специфични циљеви: 

* Повећање запошљивости младих 
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* Подршка запошљавања младих у приватном сектору - обезбеђивањем подршке за 
запошљавање младих (18-30 год.) и оснаживањем младих за предузетништво (15-30 
год.) 

* Смањење обухвата младих неформалном економијом (15-30 год.) 

Безбедност 

Општи циљ:  

Унапредити личну безбедност младих од 15 - 30 год старости развојем локалних 
капацитета за праћење проблема насиља и небезбедног учешћа младих у саобраћају, 
као и капацитета за развој и имплементацију конкретних мера - превентивних и 
заштитних програма усмерених ка младима, родитељима и другим актерима у 
заједници, подижући на тај начин безбедносну културу како младих тако и грађана Ниша 
у целини 

Специфични циљеви: 

* Изградити локалне капацитете за истраживање, праћење и развој интервентних 
програма и мера усмерених на проблеме насиља међу младима и небезбедног 
понашања младих у саобраћају 

* Спроводити програме / услуге  усмерене на превенцију и заштиту младих од насиља 
и повећања безбедности учешћа у саобраћају 

* Унапређивати безбедносну културу међу младим људима, родитељима, 
наставницима, омладинским радницима кроз активну промоцију на локалном нивоу 

Здравље 

Општи циљ: 

Унапредити здравствено стање  младих од 15 ‐ 30 година у Нишу, обезбеђујући здраво 
окружење и подршку за здрав психо‐физички развоја појединца, смањујући изложеност 
ризицима као и узимање ризика од стране младих усвајањем здравих животних стилова, 
развијајући здравствену заштиту прилагођену специфичним развојним, социјалним, 
културним и узрасним потребама младих. 

Специфични циљеви: 

* Унапређивање капацитета локалне заједнице и система здравствене заштите да 
одговори потребама младих и пружи адекватне услуге примарне, секундарне и 
терцијарне превенције кроз сва три нивоа здравствене заштите, (15‐ 30) 

* Унапређивање и заштита менталног здравља младих (15 ‐ 30 година) 
* Унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља младих, као и превенције и 

заштите од полно преносивих инфекција и ХИВ/АИДС (15 ‐ 30) 
* Смањивање ризика и ризичних понашања младих од злоупотребе дувана и других 

психо активних супстанци и пружање адекватне подршке и заштите онима који су у 
проблему (15‐ 30) 

* Развој вештина за усвајање здравих животних стилова (правилна исхрана, физичка 
активност, контрола стреса) (15-30) 
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* Мотивисање младих за активну партиципацију у програмима промоције здравља 
младих 

Животна средина 

Општи циљ:  

Млади су оснажени и активно укључени у иницијативе и активности које имају за циљ 
заштиту животне средине и промоцију одрживог развоја 

Специфични циљеви: 

* Развијати свест, механизме информисања и понашање младих у духу одрживог 
развоја заштите животне средине 

* Превенирати и смањити ризике по здравље младих чији узроци потичу из животне 
средине 

* Обезбедити услове за активно учешће младих у доношењу одлука у вези заштите 
животне средине и одрживог развоја 

* Пратити и реаговати на све проблеме од значаја за младе у области одрживог развоја 
и заштите животне средине 

 

АКТИВНОСТИ - ЛАП 

 

У складу са дефинисаним општим и специфичним циљевима разрађене су и активности 
које је потребно спровести у наредном периоду, као и индикатори који ће се пратити 
ради мерења успешности Стратегије. Сви циљеви, активности и индикатори 
представљени су у пратећем документу Локални акциони план за младе Града Ниша 
2015-2020 који је саставни део ове Стратегије. 
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УЧЕСНИЦИ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА 
ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША 

 

Радна група за израду Локалног акционог плана за младе Града Ниша 

* Милан Пешић – члан радне групе, градски већник ресорно задужен за омладину и    
спорт 

* Мија Петровић – члан радне групе, координатор Канцеларије за младе за Град Ниш 
* Анастасов Адриана – чланица радне групе, председник Савета за младе у Скупштини 

Града Ниша 
* Ивана Тодоровић – чланица радне групе, предложен од стране Управе за 

образовање, културу, омладину и спорт 
* Владимир Младеновић – члан радне групе, регионални координатор Канцеларије за 

младе у Министарству Омладине и спорта Републике Србије 
* Милош Стојиљковић – члан радне групе, члан Општинског већа, Градске општине 

Палилула  у Нишу 
* Урош Радуловић – члан радне групе, члан Општинског већа Градске општине 

Медијана у  Нишу, ресорно задуженог за младе. 
* Стеван Веселиновић – члан радне групе, члан Општинског већа, Градске општине 

Пантелеј у Нишу, ресорно задуженог за омладину и спорт  
* Јована Коцић – чланица радне групе, члан Општинског већа Градске општине Црвени 

Крст у Ниш, ресорно задуженог за омладину и спорт 
* Владан Павићевић – члан радне групе, члан Општинског већа градске општине 

Нишка Бања, ресорно задужен за младе 
* Јордан Ивановић  – члан радне групе, област социјалне заштите 
* Наташа Поповић  –  чланица радне групе, сектор запошљавања 
* Јасмина Ранковић – чланица радне групе, област здравства 
* Живомир Јовановић  –  члан радне групе, област просвете 
* Братислав Тимотијевић – члан радне групе, област МУП-а 
* Милан Стефановић – члан радне групе, OCD PROTECTA цивилни сектор 
* Марјан Цветковић – члан радне групе, Отворени клуб Ниш  (Иницијатива младих 

Ниш)  
* Драгана Симић – чланица радне групе, област медија 
* Добрица Живковић – члан радне групе, Проректор Универзитета у Нишу 

Модератори процеса израде стратешких докумената за младе Града Ниша 

* Иван Топаловић - Проактив  
* Ненад Димитријевић - Омладински центар „Заједно стварамо…“, Иницијатива 

младих Ниш 
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Учесници обуке за израду Стратегије за бригу о младима 
и Локалног акционог плана за младе 

* Сања Милијић – Начелница Службе за послове градоначелника 
* Милан Пешић – Веће Града Ниша, члан ресорно задужен за омладину и спорт 
* Горан Ђорђевић – Управа за омладину и спорт, начелник 
* Ивана Тодоровић – Управа за омладину и спорт Града Ниша 
* Мија Петровић – Канцеларије за младе Града Ниша 
* Владимир Младеновић – Регионална Канцеларија за младе 
* Мирослав Ђокић – Савет за младе Скупштине Града Ниша 
* Јована Коцић – Веће ГО Црвени Крст 
* Стеван Веселиновић – Веће ГО Пантелеј 
* Ивица Стојановић – Веће ГО Палилула 
* Урош Радуловић – Веће ГО Медијана 
* Јордан Ивановић – Члан радне групе, област социјалне заштите 
* Јасмина Ранковић – Чланица радне групе, Дом здравља Ниш 
* Чедомир Шагрић – Институт за јавно здравље Ниш 
* Милан Петровић – Центар за развој грађанског друштва PROTECTA 
* Јелена Младеновић – Центар за развој грађанског друштва PROTECTA 
* Саша Ђокић – Центар за развој грађанског друштва PROTECTA 
* Сузана Поповић – Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб Ниш 
* Ђурађ Гвозденовић – Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб Ниш 
* Смиља Стефановић – Омладински центар ,,Заједно стварамо" 
* Александра Марковић – Омладински центар ,,Заједно стварамо" 
* Милан Маринковић – Омладински центар ,,Заједно стварамо" 
* Марко Ђорђевић – Омладински едукативни центар 
* Ивана Павловић – Омладински едукативни центар 
* Милош Голубовић – Студентска унија Универзитета у Нишу 
* Никола Вукадиновић – Студентска унија Универзитета у Нишу 
* Данијел Живановић – Студентска унија Универзитета у Нишу 
* Тијана Ђурић – Савез студената Универзитета у Нишу 
* Стефан Анђелковић – Савез извиђача Града Ниша 
* Александра Страхинић – Студентски културни центар/.Б.А.У.К. 
* Сања Петровић – Омладински центар ,,Заједно стварамо" 
* Ненад Димитријевић – Омладински центар ,,Заједно стварамо" 
* Никола Петковић – Омладински центар ,,Заједно стварамо" 
* Марјан Цветковић – Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб Ниш 
* Иван Топаловић – Проактив 

Тим истраживача који је припремио истраживање и обрадио добијене податке 

* Мр Душан Тодоровић – асистент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 
* Ивана Нерубацки – дипломирани психолог 
* Ивана Јоцић – мастер психолог 
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Учеснци у раду фокус група 

* Милан Пешић – Веће Града Ниша, члан ресорно задужен за омладину и спорт 
* Мија Петровић – Канцеларија за младе Града Ниша 
* Адриана Анастасов – Савет за младе Скупштине Града Ниша 
* Биљана Милојковић – Управа за омладину и спорт Града Ниша 
* Ивана Тодоровић – Управа за омладину и спорт Града Ниша 
* Александра Брзаковић – Управа за образовање Града Ниша 
* Александар Гавриловић – омладински радник/тренер 
* Јована Коцић – Веће ГО Црвени Крст 
* Драгана Коцић – Веће ГО Црвени Крст 
* Сања Петровић – Омладински центар „Заједно стварамо…“ 
* Јелена Касумовић – Група за децу и младе „Индиго“ 
* Тамара Севић – Савет ученика средњих школа   
* Немања Стојиљковић – НВО Смарт група 
* Младен Савић – Канцеларија за младе ГО Медијана 
* Александра Илић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Катарина Цветковић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Тијана Ђурић – Савез студената Универзитета у Нишу 
* Никола Божановић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Филип Цветковић – Канцеларија за младе ГО Палилула 
* Јанко Соколовић – Савет ученика средњих школа 
* Стефан Јовановић – Савет за младе Скупштине Града Ниша 
* Бранко Раденковић – Млади амбасадори 
* Снежана Андрић – Млади амбасадори 
* Милош Динић – Савет ученика средњих школа 
* Кристина Аврамовић – Одред извиђача „Потпуковник Горан Остојић“ 
* Ана Шпирић – Савет ученика средњих школа 
* Младен Митић – Савет ученика средњих школа 
* Александар петровић – Савет ученика средњих школа 
* Душан Бранковић – Савет ученика средњих школа 
* Стеван Веселиновић – Веће ГО Пантелеј 
* Младен Станковић – СКОНУС 
* Марјан Цветковић – Отворени клуб Ниш 
* Чедомир Шагрић – Институт за јавно здравље Ниш 
* Милан Бојић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Предраг Стаменковић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Наташа Поповић – Национална служба за запошљавање – Филијала Ниш 
* Никола Ђорђевић – Одред извиђача „Потпуковник Горан Остојић“ 
* Марко Гроздановић – Канцеларија за младе ГО Медијана 
* Александар Стаменковић – Млади амбасадори 
* Марија Стефановић – Савет ученика средњих школа 
* Светлана Рајковић 
* Саша Новићевић – Канцеларија за младе ГО Пантелеј 
* Јелена Милић – Канцеларија за младе ГО Палилула 
* Александра Страхинић – Студентски културни центар/.Б.А.У.К. 
* Милица Бозало – Клуб за оснаживање младих 018 
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* Драгиша Ђурић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Ана Ђорђевић Марковић – Група за децу и младе „Индиго“ 
* Ивица Бижић – Канцеларија за младе ГО Црвени Крст 
* Зорана Благојевић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Стефан Комадинић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Милица Нешић – Клуб за оснаживање младих 018 
* Ивана Дуњић – Савет ученика средњих школа 
* Иван Ђуровић – Студентска унија ФЗНР 
* Душан Илић – Клуб „Буди мушко“ 
* Гордана Миленковић – Управа за омладину и спорт Града Ниша 
* Ивана Јовић – Канцеларија за младе ГО Палилула 
* Иван Топаловић – Проактив 
* Ненад Димитријевић – Омладински центар „Заједно стварамо…“ 
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СИCТЕМ ЛОКАЛНЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Општи циљ: Успостављен систем омладинске политике Града Ниша 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Валидација и 

обука 
омладинских 
радника и 
формирање 
јединствене базе 
организација и 
институција које 
раде са младима и 
за младе 

1.1. Промовисати и 
унапређивати 
стандарде 
квалитета 
омладинског рада 
путем обуке и 
валидације 
омладинских 
радника 

- Унапређени стандарди 
квалитета омладинског 
рада,  
- Промовисани 
омладински радници  
- Промоивисани 
стандарди квалитета 
омладинског рада 

- Број валидираних 
омладинских радника до 2020 
- Број омладинских радника 
који су прошли обуку до 2020 
- Минимум 20 обучених и/или 
валидираних омладинских 
радника у 2015. 
- Број организација и 
институција за младе које у 
свом раду примењују усвојене 
стандарде омладинског рада 
- Примењени стандарди 
омладинског рада (на основу 
праћења остваривања 
стандарда) 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
НАПОР 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

1.2.  Формирати 
јединствену базу 
организација и 
институција које 
раде са младима и 
за младе 

- Формирана 
једниствена база 
ресурса Града Ниша који 
раде са младима и за 
младе  
Информисани млади о 
постојању јединствне 
базе 

- База ресурса Града Ниша  
- Статистика посета бази 
- Број младих посетилаца базе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш 

2. Дефинисање 
процедура и 
видова сарадње 
омладинских 

2.1.  Дефинисати 
процедуре 
сарадње 
омладинских 

- Дефинисане 
процедуре сарадње  
омладинских 
организација цивилног 

- Процедуре које дефинишу 
процес сарадње  омладинских 
организација цивилног 
друштва и локалних органа 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 
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организација 
цивилног друштва 
и локалних органа 
власти који раде са 
младима и за 
младе 

организација 
цивилног друштва 
и локалних органа 
власти који раде са 
младима и за 
младе 

друштва и локалних 
органа власти који раде 
са младима и за младе 

власти који раде са младима и 
за младе  

2.2. Дефинисани  
видове сарадње 
омладинских 
организација 
цивилног друштва 
и локалних органа 
власти који раде са 
младима и за 
младе 

- Дефинисани видови 
сарадње омладинских 
организација цивилног 
друштва и локалних 
органа власти који раде 
са младима и за младе 

- Број потписаних 
меморандума о сарадњи и 
протокола о сарадњи  
омладинских организација 
цивилног друштва и локалних 
органа власти који раде са 
младима и за младе 
- Број и врста заједничких 
иницијатива 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 

3. Оснаживање рада 
Канцеларија за 
младе на 
територији Града 
Ниша и њихово 
оспособљавање за 
креирање и 
имплементацију 
локалне 
омладинске 
политике 

3.1. Успостављање 
система 
координације 
канцеларија за 
младе у Нишу 

- Успостављени 
системни координације 
Канцеларија за младе 
Градских Општина и 
Града Ниша  

- Број састанака, заједничких 
иницијатива, подршки 
омладинским организација и 
организација за младе као и 
неформа-лним групама младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

3.2. Успостављање 
система подршке 
канцеларија за 
младе у Нишу 

- Успостављени 
системни подршке 
Канцеларија за младе 
Градских Општина и 
Града Ниша 

- Број КЗМ-а које имају 
буџетска средства,  и њихов 
износ, за рад и спровођење 
активности  
- Број канцеларија које имају 
услове за несметан рад 
- Број координатора који раде 
на континуираном 
усавршавању сопствених знања 
и вештина  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

3.3. Дефинисање 
стандарда 
квалитета рада 
канцеларија за 
младе у Нишу  

- Дефинисани и 
промовисани  
стандарди квалитета 
рада канцеларија за 
младе у Нишу 

-  Стандарди квалитета рада 
канцеларија за младе у Нишу 
- Број КЗМ-а које су усвојиле  
стандарде квалитета рада 
канцеларија за младе у Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 
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- Број информисаних младих о  
стандардима квалитета рада 
канцеларија за младе у Нишу 

3.4 Унапређење 
услова  рада 
канцеларија за 
младе у Нишу 

- Унапређени услови 
рада канцеларија за 
младе у Нишу 

- Број канцеларија за младе 
које имају систематизовано 
радно место координатора 
канцеларије за младе 
- Број КЗМ-а које имају 
опремљене  просторије за рад 
- Средства издвојена за рад и 
активности КЗМ-а 
- Техничка опрема КЗМ-а 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

4 Формирање 
Савета за младе 
Града Ниша у 
складу са 
препорукама из 
Стратегије и 
обезбеђивање 
услова за његов 
несметани и 
континуирани рад 

4.1 Конкурс за 
чланове Света за 
младе Града Ниша 

- Спроведен Конкурс  за 
чланове Света за младе 
Града Ниша 
- Одабрани чланови  
Света за младе Града 
Ниша 
- Информисана локална 
заједница о члановима 
и правцима деловања  
Света за младе Града 
Ниша 

- Јавни Конкурс за  чланове 
Света за младе Града Ниша 
- Број медија у који су 
информисали о Конкурсу 
- Конференција за медије на 
којој је промовисан Конкурс 
- Списак кандидата за чланство 
- Записник Комисије за одабир 
- Одлука о члановима  Света за 
младе Града Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
локална заједница 

2015. Град Ниш 

4.2 Промоција и 
рад Савета за 
младе Града Ниша 

- Информисана локална 
заједница о раду  Савета 
за младе Града Ниша 

- Број састанака  Савета за 
младе Града Ниша 
- Број информисаних младих о 
раду и надлежностима рада  
Савета за младе Града Ниша 
- Број састанака  Савета за 
младе Града Ниша 
- Број покренутих и подржаних 
иницијатива  Савета за младе 
Града Ниша 
- Записници о раду  Савета за 
младе Града Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 
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4.3.Континуирана 
подршка,  
унапређење и 
праћење рада 
Савета за младе  

- Функционалан и 
одговоран Савет за 
младе Града Ниша  

- Износ средстава буџета Града 
Ниша издвојен за рад  Савета 
за младе Града Ниша 
- Просторије и услови за рад  
Савета за младе Града Ниша 
-  Записници са састанка   
Савета за младе Града Ниша 
- Годишњи извештај о раду  
Савета за младе Града Ниш 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 

5. Континуирано 
надгледање 
имплементације 
Локалног акционог 
плана за младе,  
спровођења  
циљева Стратегије 
и постизања 
очекиваних 
резултата 

5.1. Доношење 
одлуке о 
формирању Радног 
тела за 
имплементацију 
ЛАП-а и 
надгледање 
спровођења  
циљева Стратегија 
 

- Донета одлука о  
формирању Радног тела 
за имплементацију ЛАП-
а и надгледање 
спровођења  циљева 
Стратегијe 
- Формирано  радно 
тело за имплементацију 
ЛАП-а и надгледање 
спровођења  циљева 
Стратегија 

- Одлука  о формирању Радног 
тела за имплементацију ЛАП-а 
и надгледање спровођења  
циљева Стратегија 
- Чланови  Радног тела за 
имплементацију ЛАП-а и 
надгледање спровођења  
циљева Стратегија 
- Записници о раду  Радног тела 
за имплементацију ЛАП-а и 
надгледање спровођења  
циљева Стратегија 

Град Ниш 2015. Град Ниш 

5.2.Континуирана 
евалуација 
спровођења ЛАП-а 
за младе 

- Годишња евалуација о  
спровођењу ЛАП-а за 
младе 

- Евалуација 
- Резултати евалуације 

Министарство 
омладине и спорта, 
Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

5.3. Ревизија ЛАП-а - Урађена ревизија ЛАП-
а 

- Ревидирани ЛАП Министарство 
омладине и спорта, 
Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. 
 

Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 
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АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ МЛАДИХ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА 

  

Општи циљ: Млади имају права, средстава, простора, прилике, подршке да равноправно учествују у друштвеном и политичком животу, у свим 
процесима доношења одлука. 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Мотивисати и 

подржавати младе 
да активно 
учествују у 
доношењу одлука 

1.1. Успоставити 
механизме који 
обезбеђују подршку, 
институцијама и 
организацијама које 
имају за циљ 
промовисање учешћа 
младих у процесе 
доношења одлука 

- Постојање средстава 
која се користе за 
финансирање програма 
и пројеката 
омладинских 
удружења, удружења 
која се баве младима и 
институција 
- Млади равноправно 
учествују и просцесима 
доношења одлука у 
институцијама и 
организацијама 

- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу учешће младих у 
просецима доношења одлука 
- Програми институција који 
се креирају у сарадњи са 
младима и на основу потреба 
младих 
- Број младих чланова у 
телима институција која раде 
за младе 
- Конкурси за чланство младих 
у телима институција које 
раде са и за младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Подржати 
иницијативе које 
омогућавају учешће 
младих у политичком 
животу 

- Млади као 
равноправни учесници 
у политици Града Ниша 

- Број младих који учествују у 
управљачка тела која доносе 
одлуке 
 

Град Ниш, политичке 
партије, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Подржати 
иницијативе које 
омогућавају едукацију 
младих лидера  

- Млади лидери као 
покретачка снага Града 
Ниша 
 

- Број подржаних  
иницијатива за промовисање 
младих лидера 
- Број одржаних тренинга, 
кампања и  састанака 
локалних власти и 
представника младих са 
циљем јачања капацитета 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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младих да активно учествују у 
друштву  

1.4. Подржавати 
иницијативе које имају 
за циљ систематско и 
организовано 
образовање младих о 
правима и важности 
активног учешћа у 
доношењу одлука 

- Финансирање 
програма и 
иницијатива, праћење 
и планирање извршења 
и унапређење 
критеријума 
финансирања  

- Објављена конкурсна 
правила за подршку  
иницијативама и програмима 
који мотивишу, образују и 
подржавају младе да активно 
учествују у друштву 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Успоставити и 
оснажити постојеће 
мреже младих који 
обучавају вршњачке 
едукаторе 

- Јаке, подржане  и 
препознате мреже 
вршњачких едукатора 

- Број младих едукатора 
- Број одржаних тренинга, 
промоција 
- Број младих полазника 
тренинга  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Информисати 
младе о њиховим 
могућностима да 
учествују у 
процесима 
доношења одлука 

2.1. Реактивирати 
постојеће системе за 
информисање младих 
Града Ниша за 
промоцију могућности 
учествовања младих  у 
процесима доношења 
одлука 

- Млади информисани 
о  могућству 
учествовања у 
процесима  доношења 
одлука 

- Број сајтова који информишу 
младе 
- Број вести које промовишу и 
информишу младе 
- Ажурираност сајтова Града 
Ниша и организација у Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Промовисати и 
подржавати 
умрежавања младих у 
ученичке и студентске 
парламенте и њихова 
партнерства 

- Ученички и студентски 
парламенти подржани 
и промовисани  
Умрежен рад 
ученичких и 
студентских 
парламената 

- Број одржаних промоција 
рада ученичких и студентских 
парламената 
- Број младих који су 
учествовали на промоцијама 
- Број младих чланова мрежа 
- Број  подржаних пројеката 
које спроводе ученики и 
студентски парламенти 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Промоција 
омладинских 
организација и 
организација за младе 
и њиховог рада у 

- Млади информисани 
о могућностима 
учествовања у 
процесима доношења 

- Број одржаних промоција 
- Број младих који су 
присуствовали промоцијама 
- Број и врста подржаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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школама и на 
факултетима 

одлука и рада у 
организацијама 

пројеката који промовишу 
рада организација. 

2.4. Формирати базу 
расположивих ресурса 
Града Ниша који раде 
са младима и за младе, 
повећати 
транспарентност рада 
локалних институција 
Града и омогућити 
младима да учествују у 
планирању њихових 
активности 

- Формирана база 
расположивих ресурса 
Града Ниша који раде 
са младима и за младе  
- Повећана 
транспарентност рада 
локалних институција 
Града Ниша 
- Млади учествују у 
планирању активности 
институција 

- База ресурса Града Ниша  
- Извештаји о раду 
постављени на интернет сајту 
Града Ниша 
- Број младих који учествује у 
планирање активности 
институција које раде са и за 
младе 
- Јавни позиви за младе који 
желе да учествују у креирању 
програма институција 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Подржати 
формирање 
омладинског радија, 
новина, ТВ емисија и 
интернет портала за 
младе  

- Формиран 
омладински радио 
- Креиране ТВ емисије 
за младе и од стране 
младих 
- Постављен интернет 
портал за младе 
- Креиран и 
финансијски подржан 
омладински часопис 

- Број радио станица и 
емисија о младима и које 
уређују млади 
- Број ТВ емисија о младима 
које уређују млади 
- Интернет портал за младе и 
број чланака о младима и за 
младе 
- Омладински часопис, тираж 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.6. Донети и спровести 
програме образовања 
младих о важности, 
предностима, 
могућностима и 
облицима активног 
учешћа младих у 
заједничким телима и 
органима Града Ниша 

- Креирани и програми 
образовања младих о 
важности, 
предностима, 
могућностима и 
облицима активног 
учешћа младих у 
заједничким телима и 
органима Града Ниша 

- Број програма образовања 
младих 
- Број подржаних активности 
које образују  младе 
- Број активних младих и 
иницијатива које су 
покренули 
- Број младих који учествују у 
телима и органима Града 
Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Стварати услове 
да млади учествују 
у процесима 
доношења одлука 

3.1. Подстицати 
образовање младих за 
активно укључивање у 

- Млади активни 
учесници у процесима 
доношења одлука 

- Програми образовања 
младих  за активно 
укључивање у процесе 
доношења одлука 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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процесе доношења 
одлука 

- Број младих едукованих за  
за активно укључивање у 
процесе доношења одлука 

3.2. Успоставити 
механизам „отворених 
врата“ за младе, на 
месечном нивоу, са 
свим учесницима у 
спровођењу 
омладинске политике у 
Граду Нишу 

- Успостављени дани 
„отворених врата“ за 
младе у свим 
институцијама које се 
баве младима  

- Институције и тела која 
имају успостављен дан 
„отворених врата“ 
- Број младих који користе 
успостављен механизам 
 

Град Ниш 2015. Град Ниш 

3.3. Промовисати 
примере добре праске 
у раду локалних 
институција и 
организцаија за младе 
и омладинских 
организација у Граду 
Нишу са циљем 
повратка поверења 
младих у исте 

- Млади имају 
поверење у рад 
институција и 
организација Града 
Ниша 

- Број промоција примера 
добре праксе 
- Број младих који је посетио 
промоције или интернет 
сајтове који промовишу добре 
праксе 
- Анкете и резултати у акетама 
који показују степен 
поверења 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 

3.4. Подржати 
конкретним мерама 
активно укључивање 
представника младих у 
органе и тела која 
одлучују о 
омладинским темама и 
институцијама, на 
принципима 
заједничког управљања 
процесима и одлукама 

- Млади активно 
укључени у органе и  
тела која одлучују о 
омладинским темама и 
институцијама, на 
принципима 
заједничког управљања 
процесима и одлукама 

- Број представика младих 
укључени у  органе и тела која 
одлучују о темама важним за 
младе 
- Мере које  активно укључују 
представника младих у органе 
и тела која одлучују о 
омладинским темама и 
институцијама, на 
принципима заједничког 
управљања процесима и 
одлукама и њихов број 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 
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АКТИВИЗАМ, ВОЛОНТEРИЗАМ И МОБИЛНОСТ 

 

Општи циљ: Млади активно учествују у унапређењу локалне заједнице, имају могућност и подршку у облику квалитетног и организованог 
волонтерског рада као и доступну мобилност и међународну сарадњу.  

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Мотивисати, 

образовати и 
подржавати младе 
да активно 
учествују у 
локалној 
заједници 

1.1. Подржати и 
промовисати 
омладински активизам  

- Омладински 
активизам препознат 
од стране младих и 
локалне заједнице као 
могућност унапређења 
локалне заједнице 

- Број подржаних иницијатива 
које промовишу активизам и 
волонтерски рада младих  
- Број одржаних тренинга, 
састанака и кампања 
локалних власти и 
представника младих са 
циљем јачања капацитета 
младих да активно учествују у 
друштву на нивоу локалне 
заједнице 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Успоставити 
механизме за ефикасну 
подршку омладинском 
активизму 

- Успостављени  
механизми за ефикасну 
подршку омладинском 
активизму   
Формирани 
Омладински Центар са 
омладинским 
клубовима 

- Конкурс Града Ниша за 
унапређење квалитета живота 
младих 
- Средствa издвојена за 
спровођење конкурса 
- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу омладински 
активизам 
- Иницијативе и њихов број 
које подстичу активизам 
младих 
- Број организација за младе и 
омладинских организација 
- Програми рада омладинских 
удружења и удружења која се 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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баве младима и финсијска 
подршка њиховом раду 
- Омладински Центар са 
омладинским клубовима 

1.3. Подржавати акције, 
програме и 
иницијативе за 
подстицање активности 
које реализују млади 

- Подржане  акције, 
програми и 
иницијативе младих, 
организација за младе 
и омладинских 
организација 
осмишљене и 
реализоване од стране 
младих и организација 
за младе 

- Конкурс Града Ниша за 
унапређење квалитета живота 
младих 
- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу омладински 
активизам 
- Иницијативе и њихов број 
које подстичу активизам 
младих 
- Број организација за младе и 
омладинских организација 
- Програми рада омладинских 
удружења и удружења која се 
баве младима и финсијска 
подршка њиховом раду 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4. Оснаживати младе 
из осетљивих група за 
активно учешће у 
друштву 

- Активни млади  из 
осетљивих група   

- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу активизам младих 
из осетљивих група 
- Усвојене мере које 
промовишу и укључују 
активне младе  из осетљивих 
група   

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Креирати 
могућности за стварање 
младих лидера  

- Млади лидери као 
стубови развоја 
локалне заједнице 

- Број младих лидера 
- Број одржаних тренинга за 
младе лидере 
- Број младих полазника 
тренинга 
- Број продржаних пројеката 
који за циљ имају стварање 
младих лидера 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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1.6. Подржати акције, 
програме и пројекте 
које промовишу 
толеранцију, културу 
ненасиља и родну 
равноправност међу 
младима 

- Спроведене  акције,  
програми и пројекти 
који промовишу 
толеранцију, културу 
ненасиља и родну 
равноправност међу 
младима 

- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу толеранцију, 
културу ненасиља и родну 
равноправност међу младима 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Развијати, 
унапређивати и 
промовисати 
стандарде 
квалитета 
омладинског рада 
 

2.1. Промовисати и 
унапређивати 
стандарде квалитета 
омладинског рада и 
начине за њихову 
евалуацију  

- Развијени стандарди 
квалитета омладинског 
рада, механизми за 
праћење и методи за 
континуално 
унапређење квалитета 

- Број организација и 
институција младих које у 
свом раду примењују усвојене 
стандарде омладинског рада 
- Број професионалаца и 
волонтера обучених за рад са 
младима 
- Примењени стандарди 
омладинског рада (на основу 
праћења остваривања 
стандарда) 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
НАПОР 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Развити и 
применити стандарде 
образовања, 
усавршавања 
омладинских радника и 
волонтера који раде са 
младима 

- Унапређене вештине 
и знања  омладинских 
радника и волонтера 
који раде са младима 
- Унапређени 
стандарди 

- Број професионалаца и 
волонтера обучених за рад са 
младима 
- Примењени стандарди 
омладинског рада  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
НАПОР 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Заговарати за 
увођење занимања 
омладински радник и 
пружати подршку 
иницијативама 

- Успостављено 
занимање „омладински 
радник” 

- Број иницијатива које 
промовишу и заговарају 
занимање „омладински 
радник“ 
- Број омладинских радника 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Успоставити 
механизме за 
подстицање, 
организовање и 
вредновање 
волонтерског рада 
младих 

3.1. Подржати процесе 
израде базе волонтера 
и могућности младих 
да волонтирају 

- Формирана база 
волонтера 
- Формирана база 
понуда волонтирања 

- Број волонтера у бази 
- База волонтера 
- База могућносит младих да 
волонтирају 
- Број активности, институција 
и организација где млади 
могу да волонтирају 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

15 
 



3.2. Подржати и 
промовисати 
механизаме за 
вредновање 
волонтерског рада 
младих кроз признање 
знања, вештина и 
радног искуства 
стечених волонтерским 
радом 

- Знања, вештина и 
радно искуство, 
стечени волонтерским 
радом су препознати и 
вредновани од стране 
локалне заједнице 

- Број младих волонтера 
- Број одржаних тренинга за 
волонтере 
- Број младих полазника 
тренинга 
- Број продржаних пројеката 
који за циљ имају усвајање 
нових знања, вештина кроз 
искуствени рад 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Створити 
механизме за 
информисање младих о 
могућностима 
волонтирања 

- Формиран механизам 
информисања младих 
- Формирани 
Омладински Центар са 
клубовима 

- Интернет сајт 
- Број кампања које 
информишу младе о 
могућностима волонтирања 
- Омладински Центар са 
клубовима и њихов број 
- Број емисија у штампаним и 
електронским медијима који 
информишу младе о 
могућностима волонтирања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. Подстицати 
промовисање система 
вредности 
волонтеризма 

- Промовисан и усвојен 
систем вредности 
волонтирања 

- Број младих волонтера 
- Број подржаних акција и 
пројеката који промовишу 
вредности волонтаризма 
- Евалуација ставова и 
вредности младих о 
волонтирању 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.5. Обезбеђивати и 
осигуравати одрживост 
услова за волонтирање 
у локалној заједници 

- Успоставњени 
одрживи услови за 
воонтирање 

- Број младих волонтера 
- Број подржаних акција и 
пројеката које осигуравају 
одрживост услова 
- Број финансираних пројеката 
од стране Града Ниша и 
приватног сектора 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Успоставити 
институционалну 
подршку за 
формирање, 

4.1. Створити 
механизаме 
континуиране 
финансијске подршке 

- Формиран и 
спроведен Конкурс за 
унапређење квалитета 

- Конкурс за  унапређење 
квалитета живота младих у 
Граду Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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финансирање и 
активно деловање 
организација 
младих и  
организација за 
младе 

младима у Граду Нишу 
за организовање и 
реализацију њихових 
активности 

живота младих у Граду 
Нишу 

- Средства Града Ниша за 
спровођење Конкурса 
- Средства одвојена од стране 
приватног сектора за 
спровођење иницијатива 
младих 

4.2. Пружити 
институционалну 
подршку 
организацијама младих 
и за младе 
финансирањем 
активности намењених 
младима као и јачању 
њихових капацитета 

- Ојачани капацитети  
организацијама младих 
и за младе за 
спровођење активности 

- Број подржаних акција и 
пројеката организација за 
младе, омладинских 
организација и неформалних 
група младих 
финансираних од стране 
Града Ниша које за циљ имају   
активности намењене 
младима као и јачању 
њихових капацитета 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Омогућити 
коришћење 
непокретности,  у 
складу са позитивним 
законским прописима, 
правним актима Града 
Ниша и сарадњу 
институција јединице 
локалне самоуправе, у 
својини Града Ниша,  за 
потребе формирања 
омладинских центара, 
клубова, спровођење 
активности младих као 
и за потребе младих 

- Формирани 
Омладински Центар и 
клубови у граду и на 
сеоским подручјима  
- Спроведене 
активности за младе од 
стране младих у 
објектима у власништву 
Града 

- Број омладинских центара и 
клубова у Граду Нишу и на 
сеоским подручјима 
- Број и програм спроведених 
активности у Омладинским 
Центарма и клубовима 
- Списак уступљених објеката 
у власништву Града који могу 
да се користе за  спровођење 
активности младих као и за 
потребе младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.4.Подржати и 
промовисати 
омладински активизам 
у сеоским срединама у 
сарадњи са КЗМ 
градских општина и 
КЗМ Града Ниша. 

- Програми за младе се 
промовишу и спроводе 
у партнерсту младих са 
Канцеларијама за 
младе  градских 
општина и КЗМ Града 
Ниша. 

- Број и врста програма који се 
креирају и спроводе у 
партнерству 
- Број канцеларија за младе 
које партнерски раде са 
младима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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- Број младих учесника 
програма 

4.5. Стандардизовати и 
унапређивати рад 
ученичких парламената 
и других форми 
ученичког, студентског 
и омладинског 
организовања 

- Стандардизован и 
унапређен рада 
ученичких и 
студентских 
парламената  

- Број ученичких и студентских 
парламената 
- Број активних младих у 
ученичким и студентским 
парламентима 
- Број и иницијативе које су 
покренуте од стране  
ученичких и студентских 
парламената 
- Број и програми који 
унапређују и стандардизују 
рад  ученичких и студентских 
парламената 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.6. Организовати 
образовне активности 
за побољшање 
сарадње, размене 
добре праксе и 
комуникације између 
три сектора (цивилни, 
државни и приватни) 

- Побољшана сарадња, 
и комуникација између 
три сектора (цивилни, 
државни и приватни) 

- Број састанака, округлих 
столова, трибина  
- Потписани меморандуми о 
сарадњи 
- Покренуте заједниче 
иницијативе 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Промовисати 
важност сарадње 
организација за 
младе и 
омладинских 
организација и 
њихово 
умрежавање 

5.1. Подржавати и 
промовисати сарадњу 
између организација 
младих на свим 
нивоима 

- Промовисана и 
оснажена сарадња  
између организација 
младих на свим 
нивоима 
- Формирана Кровна 
организација младих 
Града Ниша 

- Иницијативе које имају за 
циљ сарадњу  између 
организација младих на свим 
нивоима 
- Кровна организација младих 
Града Ниша 
- Број организација чланица 
КОМ Града Ниша 
- Програм рада КОМ-а Града 
Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Финансијски 
подржати организације 
за младе  и 
организације младих 

- Финансијски 
подржане организације 
за младе  и 
организације младих  

- Број подржаних акција и 
пројеката организација за 
младе, омладинских 
организација и финансираних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

18 
 



које  делују у правцу 
заједничког управљања 

од стране Града Ниша које за 
циљ имају промоцију 
заједничкг управљања и које 
функционишу на тај начин 

5.3. Успоставити и  
дефинисати 
механизаме за 
комуникацију и 
сарадњу између  
удружења грађана са 
свим институцијама 
Града Ниша 

- Успостављени и  
дефинисани 
механизами за 
комуникацију и 
сарадњу између  
удружења грађана и 
институција Града 
Ниша 

- Број састанака, округлих 
столова, трибина  
- Потписани меморандуми о 
сарадњи 
- Покренуте заједниче 
иницијативе 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. 
 

Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.4. Подржавати и 
промовисати рад 
ученичких и 
студентских 
парламената Града 
Ниша 

- Подржан и 
промовисан рад 
ученичких и 
студентских 
парламената Града 
Ниша   

- Број ученичких и студентских 
парламената 
- Број активних младих у 
ученичким и студентским 
парламентима 
- Број и иницијативе које су 
покренуте од стране  
ученичких и студентских 
парламената 
- Број и програми који 
унапређују рад  ученичких и 
студентских парламената 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6. Формирати 
програме подршке 
за остваривање 
мобилности 
младих 

6.1. Информисати 
младе о 
међународним,  
националним 
програмима 
мобилности као и 
међународне сарадње 
младих 

- Млади информисани 
о програмима  
мобилности као и 
међународне сарадње 
младих 

- Сајт–портал са релевантним 
информацијама за младе је 
доступан корисницима 
интернета 
- Број посетилаца сајта за 
младе, старосна структура 
корисника и други 
статистички подаци 
- Програми који промовишу  
мобилности као и 
међународну сарадње 
младих 
- Број одржаних  састанака, 
округлих столова, трибина  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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6.2. Успоставити  
институционалну 
подршку и 
финансирање 
удружења младих и за 
младе који за циљ 
имају мобилност 
младих и међународну 
сарадњу 

- Финансирана  
удружења младих и за 
младе који за циљ 
имају мобилност 
младих и међународну 
сарадњу 

- Број подржаних акција и 
пројеката организација за 
младе, омладинских 
организација и финансираних 
од стране Града Ниша које за 
циљ имају  мобилност младих 
и међународну сарадњу 
- Број младих који користе 
могућности за мобилност  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Стварати услове за 
учествовање 
огранизација за младе 
и омладинских 
организација као и 
омладинских радника у 
припремању, 
промовисању и 
спровођењу програма 
мобилности младих у 
сарадњи са 
институцијама Града 
Ниша 

- Створени услови  за 
учествовање 
огранизација за младе 
и омладинских 
организација као и 
омладинских радника у 
припремању, 
промовисању и 
спровођењу програма 
мобилности младих у 
сарадњи са 
институцијама Града 
Ниша 

- Број младих који користе 
могућности за мобилност 
- Број организација које  
припремају, промовисшу и 
спроводе програме 
мобилности младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.4. Подржати 
иницијативе 
омладинских 
организација и 
организација за младе 
за међународну 
сарадњу и приступање 
међународним 
фондовима и мрежама 

- Подржане  
иницијативе 
омладинских 
организација и 
организација за младе 
за међународну 
сарадњу и приступање 
међународним 
фондовима и мрежама 

- Број организација чланова 
међународних мрежа 
- Број пројеката финансираних 
од стране међународних 
фондова 
- Број органзованих састанака 
мрежа у Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ИНФОРМИСАЊЕ 

 

Општи циљ: Млади информисани на свим нивоима и о свим областима битним за њихов раст и развој 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Континуирано 

обезбеђивати 
правовремено 
информисање 
младих о 
могућностима и 
областима битним 
за њихов раст и 
развој 

1.1. Израдити интернет 
портал и апликацију за 
смарт уређаје који би 
били централно место 
за информисање свих 
младих о за њих 
битним темама 

- Израђен  интернет 
портал 
- Израђена апликација 
за смарт уређаје 

- Интернет портал са 
релевантним информацијама 
за младе је доступан 
корисницима интернета  
- Број посетилаца сајта за 
младе, старосна структура 
корисника и други 
статистички подаци 
- Реакције корисника на сајт за 
младе 
- Апликација за смарт уређаје 
преко које младих могу да 
дођу до свих њина битних 
информација 
- Број преузетих апликација за 
смарт уређаје 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Основати 
Омладинске центре, са 
клубовима, у Граду 
Нишу 

- Основани  
Омладински cентар, са 
клубовима у Граду 
Нишу 

- Број омладинских центара и 
клубова 
- Број и програм спроведених 
активности у Омладинским 
центрима и клубовима 
- Број младих који користе 
Омладинске центре и клубове 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Оснажити 
Канцеларију за младе у 
правцу места где млади 
могу добити 
релевантне податке 

- Канцеларија за младе 
је место  где млади 
могу добити све 
релевантне податке 

- Број младих корисника 
услуга Канцеларије за младе 
- Услуге информисања младих 
у Канцеларије за младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2018. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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- Евалуација рада Канцеларије 
за младе 

2. Учинити 
доступним 
релевантне 
информације о 
правима младих и 
могућностима и 
приликама за 
младе 
 

2.1. Успоставити 
сарадњу са образовним 
установама и 
парламентима ученика 
и студената како би се 
повећао степен 
информисаности 
младих 

Успостављена сарадња 
са образовним 
установама и  
парламентима ученика 
и студената  

- Број састанака, округлих 
столова и конференција у 
организацији образовних 
установа,  парламентима 
ученика и студената и младих 
на тему информисање младих 
- Број учесника састанака, 
округлих столова и 
конференција 
- Број и покренуте 
иницијативе за информисање 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Обезбедити 
приступ 
информацијама о 
могућностима 
учествовања у 
одлучивању или 
консултативном 
процесу 

- Младима обезбеђен 
приступ 
информацијама  о 
могућностима 
учествовања у 
одлучивању или 
консултативном 
процесу 

- Број младих који учествују у  
одлучивању или 
консултативним процесима 
- Број и покренуте 
иницијативе, програми и 
пројекти  
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Подржати и 
заговарати 
програме медија 
садржајима који 
имају 
информативни 
карактер, о 
темама битним 
младима 
 

3.1. Подржавати и 
промовисати 
продукције програма за 
младе 

- Продукције програма 
за младе су подржане и 
промовисане 

- Број и програми за младе 
- Број младих који учествују у 
продукцији програма за 
младе 
- Број медија које подржавају 
продукције за младе 
- Пројекти који за циљ имају  
продукције програма за 
младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Развијати нове 
информативне 
програме или уводити у 
постојеће 
информативне 
програме целине који 

- Информативни 
програми се баве 
емитовањем 
информација од 
интереса за младе 

- Број информативних 
програма 
- Програм медија који је 
намењен за младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2019. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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би се бавиле 
емитовањем 
информација од 
интереса за младе 

- Број младих који прате 
информативне  и програмске 
целине 
- Евалуација програма 
 

3.3. Подстицати учешће 
младих у креирању 
програма медијских 
кућа 

- Млади учествују у  
креирању програма 
медијских кућа 

- Повећано учешће младих у 
креирању уређивачких 
политика и програмских 
садржаја од значаја за младе 
у средствима јавног 
информисања 
- Број информативних 
програма 
- Евалуација програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. Информисати 
младе путем 
електронских и 
штампаних медија  о 
активностима које 
спроводе организације 
цивилног друштва у 
области  неформалног 
образовања 

- Млади информисани  
о активностима које 
спроводе организације 
цивилног друштва у 
области  неформалног 
образовања 

- Број чланака у медијима о 
активностима које  које 
спроводе организације 
цивилног друштва у области  
неформалног образовања 
- Број младих полазника 
програма  неформалног 
образовања 
- Број медија који информишу 
младе  о неформалном 
образовању  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.5. Умрежавати 
податке из различитих 
сектора Града Ниша 
који се баве 
формалним и 
неформалним 
образовањем младих и 
учинити их 
транспарентним 

- Подаци  о формалном 
и неформалном 
образовању младих су 
умрежени  и 
транспарентни 

- Форимирати базу формалног 
и неформалног образовања 
младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ЖИВОТНЕ ШАНСЕ СВИХ ГРУПА 

 

Општи циљ: Унапређена и обезбеђена социјална инклузија свих младих у остваривању права на једнаке шансе у друштву 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Успоставити 

функционалну 
међусекторску 
сарадњу, ради 
потпуне процене  
потреба младих из 
осетљивих група 

1.1. Увести систем 
процене, планирања, 
праћења и вредновање 
потреба осетљивих 
група младих 
 

- Потребе осетљивих 
група младих су 
системски вредноване 
и праћене 

- Усвојен протокол о сарадњи  
- Потписани меморандуми о 
сарадњи свих сектора у Граду 
Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш 

2. Развијати услуге у 
локалној 
заједници  
 

2.1. Дефинисати 
основне стандарде 
услуге социјалне 
заштите у локалној 
заједници и 
информисати младе о 
њима 

- Основне  услуге 
социјалне заштите у 
локалној заједници су 
дефинисане 
- Млади су 
информисати о њима 

- Услуге социјалне заштите у 
локалној заједници 
- Број младих корисника  
услуга социјалне заштите у 
локалној заједници 
- Број информативних вести у 
медијима 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Развијати програме 
директне финансијске 
помоћи и стручне 
подршке младима на 
терену и свратишта за 
младе на улици 

- Развијени програми  
подршке младима на 
терену и свратишта за 
младе на улици 
- Финансијски 
подржани програми 

- Програми  подршке 
младима на терену и 
свратишта за младе на улици 
- Број и финансирани 
програми подршке младима 
на терену и свратишта за 
младе на улици коју спроводе 
организације 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Смањити 
предрасуде према 
младима из 
осетљивих 
друштвених група 

3.1. Организовати 
едукативне и 
информативне 
кампање усмерене на 
смањење предрасуда 

- Смањене предрасуде 
према младима из 
осетљивих група 

- Број  едукативних и 
информативних кампања које 
су усмерене на смањење 
предрасуда према младима 
из осетљивих група 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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 према младима из 
осетљивих група 

- Број младих који су похађали 
едукативне кампање 
- Анализа ставова младих 
према  младима из осетљивих 
група 

3.2. Унапредити знања 
и вештине 
представника свих 
установа и институција 
које долазе у контакт са 
младима из осетљивих 
група о проблемима и 
потребама младих из 
осетљивих група 

- Знања и вештине 
представника свих 
установа и институција, 
које долазе у контакт са 
младима из осетљивих 
група, су унапређена 

- Број полазника едукација 
- Број едукација 
- Евалуација рада установа и 
институција које  долазе у 
контакт са младима из 
осетљивих група 
- Број младих са којима  
долазе у контакт установе и 
институције 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Укључити све 
младе, у креирање и 
реализацију медијских 
и образовних програма 
у писаним и 
штампаним медијима 

- Млади укључени у  
креирање и 
реализацију медијских 
и образовних програма 
у писаним и 
штампаним медијима 

- Број младих који су  
укључени у креирање и 
реализацију медијских и 
образовних програма у 
писаним и штампаним 
медијима 
- Медији и њихов број који 
укључују младе  у креирање и 
реализацију образовних 
програма 
- Образовни програми који 
заједно креирају млади и 
медији 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Укључити младе 
из осетљивих 
група у живот 
локалне заједнице 
 

4.1. Обезбедити 
приступачност 
социјалним, 
образовним, 
здравственим и другим 
услугама, у 
архитектонском, 
организационом и 
програмском смислу, 
младима из осетљивих 
група 

- Социјалне, образовне, 
здравствене и друге 
услуге приступачне су 
младима из осетљивих 
група у архитектонском, 
организационом и 
програмском смислу  

- Институције које испуњавају 
техничке услове за 
приступачност свих младих у 
Граду Нишу 
- Програми намењени 
младима из  осетљивих група 
- Број учеснка  програма који 
су намењени младима из  
осетљивих група 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарства 
Републике Србије 
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4.2. Подстицати и  
промовисати учешће и 
стварати услове, за  
младе из осетљивих 
група, за бављењем 
спортским, 
параспортским и 
заједничким 
активностима 

- Млади из осетљивих 
група  баве се 
спортским, 
параспортским и 
заједничким 
активностима са 
осталим младима 

- Број младих спортиста – 
особа са инвалидитеом 
- Број учеснка  спортских 
програма који су намењени 
младима из  осетљивих група 
- Број заједничких активности 
свих младих у Нишу 
- Спортски објекти који 
испуњавају техничке услове за 
приступачност свих младих у 
Граду Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Створити услове за 
доступност 
спортова 
осетљивим 
групама младих 
 

5.1. Пружати подршку 
рекреативном спорту 
младима из осетљивих 
група 

- Рекреативни спорт  
младих из осетљивих 
група подржан од 
стране Града Ниша 

- Број младих корисника 
подршке 
- Број спортских клубова  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Развијати 
информативне и 
бесплатне активности 
спортских клубова и 
центара 
осетљивим групама 
младих 

- Млади из осетљивих 
група корисници 
активности спортских 
клубова и центара 

- Број младих спортиста – 
особа са инвалидитетом 
- Број учеснка  спортских 
програма који су намењени 
младима из  осетљивих група 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6. Осигурати 
адекватно 
образовање за 
младе из 
осетљивих група 
 

6.1. Промовисати 
концепт инклузивног 
друштва 

- Локална заједница 
разуме и подржава 
концепт инклузивног 
образовања 

- Број младих корисника  
инклузивног образовања 
- Број информативних 
кампања и емисија у 
медијима које за тему имају 
инклузивно друштво  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.2. Дефинисати 
активности и мере за 
укључивање у систем 
образовања младих из 
осетљивих група 

- Промењена школска 
култура, политика и 
пракса како би се 
одговорило на 
различитости ученика  
 

- Број младих са 
инвалидитетом који учествују 
у наставном процесу 
- Број младих из осетљивих 
група који учествују у 
наставном процесу 
Школски програми 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Подржавати 
програме неформалног 
образовања 

- Млади  из осетљивих 
група као корисници 

- Програми  подршке 
младима из осетљивих група  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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намењених младима из 
осетљивих група које 
спроводе организације 
цивилног друштва 

програма неформалног 
образовања 

- Број и  финасирани 
програми подршке младима  
из осетљивих група које 
спроводе организације 

Министарствa 
Републике Србије 

7. Повећати број и 
доступност 
културних 
садржаја за 
осетљиве групе 
младих 
 

7.1. Успоставити систем  
волонтирања младих 
из осетљивих група  у 
установама Град Ниша 
које се баве културом 

- Млади из осетљивих 
група равноправни у 
волонтирању 

- Установе културе које 
спроводе програме 
- Број младих  из осетљивих 
група волонтера у установама 
културе 
- Програми који спроводе 
установе културе а укључују 
младе  из осетљивих група 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

7.2. Створити услове за 
младе из осетљивих 
група да креирају и 
реализују програме у 
културним 
институцијама Града 
Ниша 

- Млади из осетљивих 
група равноправни у  
креирању и 
реализацији програма у 
културним 
институцијама Града 
Ниша 

- Установе културе које 
спроводе програме 
- Број младих  из осетљивих 
група који реализију програме 
у установама културе 
- Програми који спроводе 
установе културе а укључују 
младе  из осетљивих група 

Град Ниш  2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

8. Повећати 
запошљивост 
младих 
припадника 
осетљивих група 

8.1. Развијати систем 
каријерног вођења и 
саветовања младих 
припадника осетљивих 
група у свим срединама 

- Развијен систем 
каријерног вођења и 
саветовања  младих 
припадника осетљивих 
група 

- Број реализованих пројеката 
који укључују активности 
којима би се младима из 
осетљивих група омогућила 
већа приступачност 
запошљавању 
- Број незапослених младих из 
осетљивих група који су 
укључени у мере и програме 
активне политике 
запошљавања на тржишту 
рада 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

9. Стварати 
атмосферу и 
окружење у којем 
сви млади, а 

9.1. Осуђивати и 
санкционисати говор 
мржње у јавности и на 
интернету 

- Говор мржње јавно 
осуђен 

- Број емитованих спотова, 
кампања, број медијских 
прилога и емисија против 
говора мржње 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ИЗУЗЕТНА ИСПОЉАВАЊА И ПОСТИГНУЋА 

 

Општи циљ: Подстицана, вреднована и промовисана изузетна испољавања и постигнућа младих у свим областима 

посебно млади из 
осетљивих група 
имају осећај личне 
и колективне 
безбедности 
 

9.2. Промовисати 
културу комуникације 
која промовише 
толеранцију и 
равноправност свих 
младих 

- Млади су 
равноправни у Граду 
Нишу 

- Број промо кампања, број 
медијских прилога и емисија 
које промовишу културу 
комуникације, толеранцију и 
равноправности свих младих 
- Број пројеката организација 
које промовишу толеранцију и 
равноправност свих младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2019. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

9.3. Промовисати 
толеранцију међу 
младима и интеграцију 
осетљивих група 
младих у друштво  

- Млади су толенрантни 
у Граду Нишу 

- Број промо кампања, број 
медијских прилога и емисија 
које промовишу толеранцију и 
равноправност свих младих 
- Број пројеката организација 
које промовишу толеранцију и 
равноправност свих младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

 Специфични циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 
активности 

Временски 
рок 

Извори 
финансирања 

1. Подстицати развој 
младих научника, 
спортиста, уметника у 
циљу развоја локане 
заједнице 
 

1.1. Стварати 
подстицајне образовне 
услове за даровите 
ученике и студенте 

- Млади даровити 
ученици и студенти 
подржани од стране 
локалне заједнице и 
самоуправе 

- Број младих даровитих 
ученика и студената 
- Број подржаних  младих 
даровитих ученика и 
студената 
- Образовни програми 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе и факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Подстицати 
креативности и 
иновативност код 

- Креативни и 
иновативни млади 
ученици и студенти 

- Број младих креативних и 
иновативних 
- Број подржаних  младих  

Град Ниш, 
организације 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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младих ученика и 
студената 

- Образовни програми цивилног друштва, 
школе и факултети 

Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Промовисати 
постојеће фондове за 
стипендирање младих 
талената 

- Млади су 
информисани о  
фондовима за 
стипендирање младих 
талената и користе их 

- Број информативних 
састанака, кампања, 
материјала који информишу 
младе о постојању фондова 
- Средства издвојена у 
фондове 
- Број младих који користе 
фондове 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4. Променити одлуку 
о стипендирању 
младих талената 

- Измењена одлука о 
стипендирању младих 
талената 

- Број младих талената 
корисника стипендија 
- Средства издвојена за 
стипендирање младих 
талената 

Град Ниш 2015. Град Ниш 

1.5. Изменити 
критеријуме за 
дефинисање појма 
„млади таленат“ који се 
заснива на просечној 
оцени у школи или на 
студијама у конкурсима 
Града Ниша 

- Критеријуми за 
дефинисање „млади 
таленат“ садрже и 
друге појмове поред 
просечне оцене 

- Измењени критеријуми 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. Град Ниш 

2. Промовисати 
научноистраживачки 
рад младих 
 

2.1. Успоставити систем 
сталне промоције 
истраживачког рада 
младих 

- Изтраживачки рад 
младих је промовисан 

- Број и врста промоција 
- Број младих информисаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Стварати услове за 
спровођење   
научноистраживачког 
рада младих 

- Постоје услови за  
спровођење   
научноистраживачког 
рада младих 

- Број и врсте  
научноистраживачког рада 
младих 
- Број младих који се баве   
научноистраживачким 
радом 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Обезбедити 
подршку и промоцију 
културне и уметничке 
размене младих на 
локланом, 

- Промовисана  
културна и уметничка 
размена младих на 
локланом, 

- Број информативних 
емисија у штампаним и 
електронским медијима 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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националном и 
међународном новоу 

националном и 
међународном новоу 

- Број организованих 
размена 
- Број младих који су 
учествовали у разменама 

2.4. Обезбедити услове, 
информисати младе о 
могућностима и  
промовисати културну 
и уметничку продукцију 
младих са акцентом на 
субкултурама и 
алтернативним групама 
и покретима младих 

- Млади су 
информисани о  
могућностима за 
промоцију њихове 
културне и уметничке 
продукције са акцентом  
на субкултурама и 
алтернативним групама 
и покретима младих 

- Број информативних 
емисија у штампаним 
електронским медијима 
- Број информисаних младих 
- Број младих који се баве 
културном и уметничком 
продукцијом  
- Средства издвојена за  
културну и уметничку 
продукцију младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Организовати 
конкурсе за 
стваралаштво свих 
младих  

- Конкурси за  
стваралаштво свих 
младих 

- Број и врста подржаних 
пројеката 
- Средства издвојена за 
фонансирање конкрса 
- Број младих корисника 
конкурса 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Стварати услове за 
врхунска спортска 
постигнућа младих 
 

3.1. Обезбедити 
средства за  стварање 
услова за врхунска 
спортска постигнућа 
младих и информисати 
младе о њима 

- Млади су 
информисани о 
програмима подршке 
спорту 
- Млади остварују  
врхунске спортске 
резултате   

- Обезбеђена средства 
- Број младих који остварију 
врхунске резултате 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Систематски и 
континуирано 
испитивати проблеме 
и потребе младих 

4.1. Подржавати и 
финансирати 
истраживања која се 
баве проблемима и 
потребама младих  

- Истражени проблеми 
и потребе младих 

- Број истраживања 
- Број младих укључено у 
устраживања 
- Број промоција резултата 
истраживања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.2. Испитивати 
потребе младих у 
формалном и 
неформалном 
образовању 

- Испитане  потребе 
младих у формалном и 
неформалном 
образовању  

- Број истраживања 
- Број младих укључено у 
устраживања 
- Број промоција резултата 
истраживања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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КУЛТУРА И КВАЛИТЕТ ПРОВОЂЕЊА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 

 

Општи циљ: Повећана доступност, створени услови, прилагођен културни садржаји и понуде младих и за младе и унапређене могућности за 
квалитетно провођење слободног времена младих 

4.3. Подстицати и 
финансирати 
континуирано 
истраживање о 
постигнућима младих 

- Спроводе се 
континуирана 
истраживања о 
постигнућима младих 

- Број истраживања 
- Број младих укључено у 
устраживања 
- Број промоција резултата 
истраживања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

 
Специфични 

циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 
активности 

Временски 
рок 

Извори 
финансирања 

1. Успоставити систем 
истраживања, 
анализе и праћења 
потреба младих у 
области слободног 
времена  

1.1. Истраживати 
потребе и потражњу 
младих, планирање 
програма намењених 
младима на основу 
података добијених у 
истраживањима 

- Програми младих су 
креирани на основу 
континуираних 
истраживања 

- Програми за младе 
- Истраживања о протребама 
младих 
- Број младих који учествују у 
реализацији програма 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Повећати број и 
разноврсност програма 
који се нуде младима у 
слободно време, и који 
се креирају и спроводе 
у партнерству са 
младима 

- Програми који се нуде 
младима  креирају се и 
спроводе у партнерству 
са младима  

- Програми за младе 
- Број младих који су 
учествовали у креирању 
програма 
- Број иницијатива које су 
спроведене у партнерству са 
младима 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Подстицати, 
развијати и 
финансирати програме 
размене и сарадње 
који подразумевају 

- Млади заједно путују, 
међусобно сарађују на 
републичком и 
међународном нивоу 

- Број и врста пројеката који 
су финансирани  
- Број младих који користе 
програме размене и путовања 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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заједничке активности 
и путовања младих на 
локалном, 
републичком и 
међународном нивоу 
1.4. Формирати 
Омладинске центре и 
клубове, путем 
обезбеђивања 
простора и финансија, 
ради реализације 
различитих 
иницијатива и 
активности 
оријентисаних ка 
младима и 
осмишљених од стране 
младих 

- Формирани 
Омладински центри и 
клубови 

- Омладински центри и 
клубови 
- Број младих корисника  
- Број активности 
реализованих у Омладинским 
центрима и клубовима 
- Иницијативе које су 
осмишљене од стране младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2018. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Информисати 
младе о могућностима 
у погледу квалитетног 
провођења слободног 
времена, преко 
канцеларија за младе, 
организација, медија, 
интернет портала  

- Млади су 
информисани о 
могућностима  
квалитетног 
провођења слободног 
времена 

- Број младих који су 
информисани 
- Интернет портал 
- Посета интернет портала 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6. Учинити доступне 
културне, спортске или 
друге, од интереса 
младих, догађаје свим 
младима, путем 
организовања превоза  

- Младима су  доступни 
културни, спортски или 
други, од интереса 
младих, догађаји  

- Број догађаја које млади 
посећују 
- Број младих који просећују 
догађаје 
- Број организованих превоза  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.7. Доводити 
уметнике, ствараоце у 
области културе и 
спортисте на места 
окупљања  младих 

- Млади се друже и уче 
од стране  уметника, 
ствараоца у области 
културе и спортиста 

- Број  уметника, ствараоца у 
области културе и спортиста 
који су узели учешће у раду са 
младима 
- Број младих корисника 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2. Обезбедити 
подршку и услове за 
организовање и 
самоорганизовање 
младих 
 

2.1. Подржати 
иницијативе и 
промовисати 
неформалне и 
субкултуре младих 

- Неформалне и 
субкултуре младих су 
промовисане и 
подржане 

- Број инисијатива подржаних 
- Број младих који корисника 
програма 
- Број нових иницијатива 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Подстицати 
волонтеризам и 
активизам младих  

- Волонтеризам и 
активизам младих су 
промовисани и 
подржани 

- Подржане иницијативе 
младих 
- Број младих волонтера и 
активиста 
- Број финансираних 
пројеката који за циљ 
промоцију активизма и 
волонтаризма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Подстицати 
сарадњу младих у 
локалној заједници 

- Млади заједно раде 
на унапређењу 
локалне заједнице 

- Број иницијатива које 
спроводе млади у 
партнерству са локалном 
заједницом 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Повећати доступност 
културних садржаја 
свим младима 

3.1. Повећати обим и 
квалитет продукције за 
младе и о младима 

- Омладинске 
продукције о младима 
и за младе  

- Број продржаних 
омладинских продукција 
- Број младих који учествују у 
продукцији културних 
сарджаја 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Обезбедити и 
промовисати подршку 
Града Ниша за већу 
доступност културних 
садржаја младима 

- Млади су 
информисани о 
постојању  бенефиција 
и субвенција за већу 
доступност културних 
садржаја  

- Број инфомативних кампања  
- Број младих обухваћени 
информативним кампањама 
- Број младих који користе  
бенефиције и субвенције за 
већу доступност културних 
садржаја младима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Финансирати и 
промовисати културне 
садржаје младих у 
мањим и 
сиромашнијим 
срединама. 

- Културни садржаји 
младих у мањим и 
сиромашнијим 
срединама су 
промовисани и 
финансирани 

- Број културних садржаја 
младих у мањим и 
сиромашнијим срединама су 
промовисани и финансирани 
- Број младих који су 
учествовали у кутурним 
дешавањима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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3.4.  Побољшати услове 
за рад и адаптирати 
просторије у сеоским 
срединама за потребе 
младих.  

- Адаптирани домови 
култура у којима млади 
квалитетно проводе 
слободно време, 
размењују искуства, 
информишу се и 
волонтирају 

- Број адаптираних домаова 
културе 
- Број младих који су 
креирали и учествовали у 
дешавањима унутар домова 
- Број младих волонтера и 
активиста 
- Број и врста реализованих 
програма за младе 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Подржавати учешће 
младих у спортским 
и рекреативним 
активностима  

4.1. Промовисати и 
креирати програм 
Спорт за све младе 

- Креиран програм 
Спорт за све младе 

- Програм Спорт за све младе 
- Број младих корисника 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.2. Стимулисати 
рекреативни спорт и 
рекреативно бављење 
спортом 

- Млади се баве 
рекреативним спортом  

- Број програма и пројеката 
рекреативних спортова 
- Број младих који се баве 
рекреативним спортовима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Промовисати и 
популаризовати и 
финансирати нове 
спортове за које млади 
показују највише 
интересовања 

- Нови спортови су 
подржани и 
промовисани код 
младих и од стране 
младих 

- Број нових спортова 
- Број младих који тренирају 
нове спортове 
- Број промотивних кампања 
- Број младих који су 
информисани 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Развијати школски 
спорт 
 

5.1. Подржати увођење 
програма редовног 
физичког вежбања 
студената Универзитета 
у Нишу 

- Програм редовног 
физичког вежбања 
студената 
Универзитета у Нишу је 
уведен 

- Број студената који користе 
програм редовног  физичког 
вежбања  
- Број факултета који су увели  
програм редовног  физичког 
вежбања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Универзитет у 
Нишу, факултети   

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Финансирати 
сређивање 
међублоковних 
простора на којима 
млади могу да се баве 
спортом 

- Међублоковни 
простори су уређени за 
младе који желе да се 
баве спортом 

- Број и локације 
међублоковног простора 
- Број младих корисника  
 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Општи циљ: Систем образовања достипан свим младима који личним развојем, путем формалног, неформалног и информалног образовања, 
развијају локалну заједницу 

 Специфични    
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Повећати учешће 

младих у различитим 
програмима 
формалног и 
неформалног 
образовања 
 

1.1. Испитивање 
образовних потреба 
младих и креирање 
програма 

- Програми 
образовања су у складу 
са потребама младих 

- Програм неформалног 
образовања 
- Истраживања о  
образовним потребама 
младих 
- Евалуација постојећих 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Спроводити 
континуиране 
програме формалног и 
неформалног 
образовања 

- Програми формалног 
и неформалног 
образовања спроводе 
се континуирано 

- Програми  формалног и 
неформалног образовања 
- Број младих који похађа 
програме 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Доношење нове 
одлуке о подстицању 
талентованих  ученика 
и студената  

- Донета  нова одлуке о 
подстицању 
талентованих  ученика 
и студената 

- Нова одлука о подстицању 
талентованих  ученика и 
студената 
- Обезбеђене финансијска 
подршка за младе 

Град Ниш 2015.  Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

35 
 



  1.5. Израда и 
финансијска подршка 
програма инклузивног 
образовања. 

- Урађени програми  
инклузивног 
образовања 
- Промовисан 
програми  инклузивног 
образовања 
- Финансирани 
пројекти  инклузивног 
образовања 

- Програм  инклузивног 
образовања 
- Број и врста финансираних 
пројеката 
- Број младих корисника  
инклузивног образовања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Повећати степен 
учешћа младих у 
процесима 
одлучивања у 
образовању 
 

2.1. Успоставити 
одрживе механизме 
међусекторске 
сарадње у области 
формалног и 
неформалног 
образовања 

- Успостављена  
међусекторска 
сарадња у области 
формалног и 
неформалног 
образовања   

- Потписани меморандуми о 
сарадњи између институција 
и организација 
- Број организованих 
састанака, округлих столова, 
конференција 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Посатицање 
успостављања 
механизма за учешће 
младих у процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 

- Млади учествују у  
процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 

- Број школа које укључују 
младе у процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 
- Број младих који су 
укључени у процесе 
одлучивања 
- Број одржаних састанака 
- Број покренутих 
иницијатива од стране 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Финансирати и 
промовисати пројекте 
усмерене на 
оспособљавање 
младих за активно 
учешће у процесима 
доношења одлука у 
образовању 

- Млади су 
оспособљени да 
учествују у  процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 

- Број и програми подржаних 
пројеката  
који за циљ имају   
оспособљавање младих за 
активно учешће у процесима 
доношења одлука у 
образовању 
- Број младих корисника 
програма и пројеката 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2.4. Промовисати и 
осигуравати учешће 
младих у процесима 
одлучивања у 
образовним 
установама (ђачки и 
студентски парламент) 

- Млади у ђачким и 
студентским 
парламентима 
учествују у  процесима 
одлучивања у 
образовним 
установама 

- Број школа и факултета које 
имају  ђачке и студентске 
парламенте 
- Број младих који учествују у 
раду  ђачких и студентских 
парламената 
- Број иницијатива и одлука 
које су покренули 
представници  ђачких и 
студентских парламената 
- Број промоција рада  
ђачких и студентских 
парламената и број младих 
који познају њихов рад   

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети, 
Савет ученика 
средњих школа 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Стварати услове 
младима за активно 
учешће у креирању и 
реализацији 
ваннаставних 
активности. 

- Млади активно 
учествују у  креирању и 
реализацији 
ваннаставних 
активности. 

- Број младих који  учествују 
у креирању и реализацији 
ваннаставних активности 
- Број ваннаставних  
активности  
- Средства одобрена за 
реализацију  ваннаставних 
активности 
- Програми ваннаставних 
активности 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Подстицање 
вредновања и 
одржавања квалитета 
у формалном и 
неформалном 
образовању младих  
 

3.1.Подстицати 
развијање система 
вредновања и 
самовредновања у 
неформалном 
образовању 

- Системи вредновања 
и самовредновања у 
неформалном 
образовању од стране 
младих и локалне 
заједнице су развијени 

- Број младих у 
неформалном образовању 
- Евалуација ставова и 
вредности младих 
- Истраживање ставова 
локалне заједнице и 
послодаваца 
- Промоција значаја 
формалног и неформалног 
образовања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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3.2. Обезбедити 
материјалне услове за 
реализацију 
образовних програма  
школа и 
високошколских 
установа кроз 
опремање кабинета, 
лабораторија и 
радионица кроз пилот 
пројекте 

- Школе и 
високошколске 
установе су 
опремњене за 
несметан и квалитетан 
рад на реализацији 
образовних програм 

- Средства одвојена за 
опремање 
- Број школа које су 
опремљене 
- Успех младих у школама и 
факултетима 
- Програми и пројекти 
покренути у школама и 
факлтетима 

Град Ниш,  школе, 
факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Изградња социјалног 
партнерства 

4.1. Промовисати и 
подржавати формалне 
и неформалне облике 
образовања који су у 
складу са потребама 
тржишта рада, локалне 
средине и жељама 
младих и који се 
заснивају на 
примерима добре 
праксе 

- Формално и 
неформално 
образовање је у складу 
са потребама тржишта 
рада, локалне средине 
и жељама младих 

- Број подржаних кампања, 
округлих столова, емисија у 
штаманим и електоронским 
медијима 
- Анализа потреба тржишта 
рада 
- Број организованих 
едукација у складу са  
потребама тржишта рада, 
локалне средине и жељама 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
привреда 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.2. Подстицати 
стварање услова за 
усклађивање понуда 
образовних профила у 
средњим стручним 
школама са потребама 
тржишта рада и 
формирати базу 
података послодаваца 
код којих ученици и 
студенти могу да 
овављају праксу 

- Понуде образовних 
профила у средњим 
стручним школама су 
усклађене са 
потребама тржишта 
рада 
- Формирана база 
података послодаваца 
код којих ученици и 
студенти могу да 
овављају праксу 

- Програми образовних 
профила 
- Анализа потреба тржишта 
рада 
- База података послодаваца 
код којих  ученици и 
студенти могу да овављају 
праксу 
- Број младих који  су 
овављали праксу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
привреда 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Успоставити, 
подржавати и 
развијати 
професионалну праксу 

- Професионална 
пракса и практична 
настава, у средњим 
школама и 

- Број стручних пракси 
- Број предузећа где млади 
могу да обављају стручну 
праксу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
привреда 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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и практичну наставу, у 
средњим школама и 
факултетима у 
партнерству са 
предузећима и 
привредним 
друштвима 

факултетима је 
подржана у 
партнерству са 
предузећима и 
привредним 
друштвима 

- Број младих који су прошли 
стручну праксу 

5. Стимулисати и 
промовисати развој 
програма 
неформалног учења и 
образовања и веће 
професионализације 
рада са младима 

5.1. Афирмисати и 
подржавати 
омладинске пројекте и 
програме 
 
 

- Пројекти и програми 
неформалног 
образовања младих су 
подржани од стране 
Града Ниша 

- Број и програм подржани 
од стране Града Ниша 
- Број младих учесника 
пројеката и програма 
- Евалуација пројеката и 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Развијати и 
подржавати 
омладински рад са 
младима  

- Омладински рад је 
подржан од стране 
Града Ниша 

- Број омладинских радника 
и радница 
- Број организација које 
имају омладинске раднике 
- Број омладинских радника 
који пролазе континуирану 
едукацију 
- Број младих који раде са 
омладинским радницима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.3. Финансирати 
програме неформалног 
образовања 

- Реализовани 
програми 
неформалног 
образовања 

- Број програма неформалног 
образовања 
- Средства одвојена за 
финансирање програма 
- Број финансираних 
програма  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.4. Формирати 
интернет базу понуда 
неформалног 
образовања 

- Формирана база 
понуда неформалног 
образовања 

- База неформалног 
образовања – интернет 
- Број понуда у бази 
- Број младих корисника базе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.5. Јачати капацитете 
омладинских 
организација, и 
организација за младе, 
за спровођење 
неформалног 

- Омладинске 
организације и 
организације за младе 
имају потребне 
капацитете за 
спровођење 

- Број организација које 
имају капацитете 
- Број младих корисника 
програма организација 
- Програми неформалног 
образовања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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образовања у 
партнерству са 
локалном 
самоуправом и 
промоцију концепта 
целоживотног учења 

неформалног 
образовања 

- Потписани меморандуми о 
сарадњи организација и 
институција локалне 
самоуправе 

6. Информисати и 
оснажити младе да 
одговорно управљају 
својом каријером 

6.1. Формирати инфо 
центре за каријерно 
вођење и саветовање  
 

- Формирани инфо 
Центар за каријерно 
вођење и саветовање  
 

- Број инфо центара 
- Број младих корисника 
инфо центара 
- Број иформација 
прослеђених младима 
- Број особа које раде у инфо 
Центарма и њихове 
компетенце 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.2. Подржати развој 
стручњака за послове 
каријерног вођења и 
саветовања 

- Постојање стручњака  
за послове каријерног 
вођења и саветовања 

- Број стручњака 
- Број подржаних едукација 
стручњака 
- Средства издвојена за 
едукацију струњака 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Подржати 
активности 
организација и 
институција које имају 
за циљ промовисање 
каријерног вођења и 
саветовања 

- Промовисано  
каријерно вођења и 
саветовање 

- Број инфо кампања, 
округлих столова, 
конференција 
- Број институција и 
организација учесница 
кампања 
- Број младих информисаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.4. Организаовати 
инфо дане у школама о 
предузетништву,  
програмима 
волонтирања, радне 
праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног 
учења итд. 

- У садржаје наставних 
и ваннаставних 
активности уведене 
информације о 
предузетништву,  
програмима 
волонтирања, радне 
праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног 
учења итд. 

- Број одржаних инфо дана 
који имају  информације о 
предузетништву,  
програмима волонтирања, 
радне праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног учења 
итд. 
- Број ваннаставних сарджаја 
које имају  информације о 
предузетништву,  
програмима волонтирања, 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Општи циљ: Унапредити економску позицију младих повећањем запошљивости и подршком (само)запошљавања младих у приватном сектору 
као предуслов за конитинуиран професионалан и личан раст и развој 

радне праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног учења 
итд. 
- Број младих корисника  

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Повећање 

запошљивости 
младих 

1.1. Спровођење 
анализе о потребама 
локалног тржишта рада 
и краткорочним 
пројекцијама/потреба 
послодаваца 

- Спроведене анализе  
о потребама локалног 
тржишта рада 

- Анализе потреба 
- Број младих који су 
учествовали у анализама 
- Евалуација програма и 
пројеката 

Град Ниш и јавне 
институције на 
локалу, 
Министарство 
просвете 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Ускладити потребе 
тржишта рада и 
образовног система у 
складу са 
ингеренцијама локалне 
самоуправе у 
образовању, утицањем 
на отварање образовних 
профила у оквиру 
средњошколског 
образовања и 
одређивањем квота 

- Усклађене потребе 
тржишта рада и 
образовног система у 
складу са 
ингеренцијама Града 
Ниша у образовању 

- Број младих уписаних у 
програме који су потребни 
локалном тржишту рада 
- Број младих који су 
информисани о протребама 
тржишта рада 
- Програми образовних 
профила 

Град Ниш, 
образовне 
институције на 
локалу, Национална 
служба за 
запошљавање, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
просвете 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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уписаних студената, а у 
односу на потребе 
локалног тржишта рада 
1.3.Спровођење 
програма 
континуираног 
информисања младих о 
тренутним и 
пројектованим 
потребама тржишта, као 
и програма каријерног 
саветовања и 
усмеравање младих 

- Млади су  
информисани о 
тренутним и 
пројектованим 
потребама тржишта, 
као и о програмима 
каријерног саветовања 
и усмеравање  

- Број информативних 
састанака, округлих столова и 
конференција 
- Број младих учесника 
информативних активности 
- Програми каријерног 
саветовања и усмеравања 

Град Ниш, 
образовне 
институције, 
Национална служба 
за запошљавање, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4. Креирање и 
оснаживање капацитета 
за међусекторску 
сарадњу 
успостављањем сталног 
дијалога  и протокола о 
сарадњи различитих 
актера 

- Успостављен је стални 
дијалог и протокол о 
сарадњи различитих 
актера у циљу 
међусекторске сарадње 

- Број састанака и округлих 
столова 
- Протоколи о сарадњи 
- Покренуте и подржане 
међусекторске иницијативе 

Град Ниш, , јавне 
установе,  образовне 
институције, 
Национална служба 
за запошљавање, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Креирање и 
спровођење програма 
неформалног 
образовања усмерених 
на припрему младих за 
радну ситуацију  
(запошљивост) 

- Млади су едуковани и 
припремњени  за 
квалитетно обављање 
посла 

- Број програма и пројеката 
неформалног образовања 
- Број младих који су прошли 
обуке 
- Евалуације програма и 
пројеката 

Град Ниш,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6.  Креирање и 
спровођење различитих 
програма 
преквалификације-  
увођење нових профила 
усклађено потребама 
тржишта 

- Уведени су нови 
профили послова 
усклађени са 
потребама тржишта 

- Профили послова усклађени 
са потребама тржишта 
- Број младих који су похађали 
програме 

образовне 
институције,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.7. Успостављање 
капацитета за 
признавање 

- Неформално 
образовање је 
признато, постоји 

- Програми и пројекти 
неформалног образовања 

образовне 
институције на 
локалу, 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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неформалног 
образовања 
дефинисањем 
механизама сарадње 
између институција 
образовних система и 
започињањем 
сертификације пограма 
из области неформалног 
образовања 

сарадња између 
институција образовних 
система и започета је  
сертификације пограма 
из области 
неформалног 
образовања 

- Потписани протоколи о 
сарадњи  
- Број младих корисника 
програма нефоралног 
образовања 

Министарство 
просвете,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

Министарствa 
Републике Србије 

1.8. Успостављање 
програма радних 
пракси, и других 
програма обуке који 
одговарају потребама 
послодаваца на 
територији локалне 
самоуправе или 
околних локалних 
самоуправа 

- Млади користе 
програме радних 
пракси 

- Број и програми радних 
пракси 
- Број младих корисника 
радних пракси 

приватне агенције за 
запошљавање, 
послодавци,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.9. Успостављање 
сарадње између више 
локалних самоуправа 
како би се омогућио 
проток радне снаге на 
тржишту рада уколико 
има дефицитарних 
занимања    

- Успостављена 
сарадња више 
локалних самоуправа  

Протоколи о сарадњи 
локалних самоуправа 
 

локалне 
самоуправе,  
Национална служба 
за запошљавање 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.10. Успостављање 
каријерног центра за 
ученике средњих школа 

- Успостављен 
каријерни ценатар  

- Каријерни инфо центар 
- Број ученика који су 
посетили инфо центар 
- Евалуација рада центра 

Град Ниш,  
Национална служба 
за запошљавање 
образовне 
институције, 
послодавци 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  1.11.  Радно 
ангажовање, активизам 
и запошљавање младих 

- Младима је пружена 
могућност радног 
ангажовања, као и 

- Број радно ангажованих 
младих лица 
- Број запослених лица 

Град Ниш,  Центар за 
социјални рад 

2015.-2019. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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у оквиру нових услуга 
социјалне заштите 

трајног запослења 
одређеног броја лица 

 

2. Подршка 
запошљавања 
младих у 
приватном 
сектору- 
обезбеђивањем 
подршке за 
запошљавање 
младих (18- 30) и 
оснаживањем 
младих за 
предузетништво 
(15- 30 год) 

2.1. Повећати буџетско 
издвајање и/ или 
пореске олакшице за 
подстицање 
запошљавања младих 
на локалном нивоу 

- Млади су запошљени 
у Граду Нишу 

- Број пореских олакшица 
- Средства издвојена за 
подстицање запошљавања 
- Број новозапошљених 
младих 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Успостављање 
програма 
предузетништва у 
средњим школама  

- Програм  
предузетништва је 
уведен у средњим 
школама Града Ниша 

- Програм предузеништва 
- Број школа које примењују 
програм 
- Број младих који похађа 
предмет 

Град Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва, 
пословни сектор 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3.  Успостављање 
заједничке сарадње 
различитих актера при 
пружању финансијске и 
стручно- техничке 
подршке стартовању и 
раду  предузетничких 
иницијатива младих 

- Различити актери 
сарађују при пружању 
подршке младим 
предузетницима 

- Протоколи о сарадњи 
- Врсте и број помоћи младим 
предузетницима 
- Иницијативе младих 

Град Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва, 
пословни и 
банкарски сектор, 
Регионална развојна 
агенција, бизнис 
инкубатори 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Пружање подршке у 
организовању 
удруживања младих 
предузетника 

- Млади предузетници 
су удружени и 
организовани 

- Протоколи о сарадњи 
између младих предузетника 
- Број младих предузетника 
који су чланову мреже 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
пословни сектор, 
Регионална развојна 
агенција, бизнис 
инкубатори 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.6. Пружање подршке у 
успостављању и раду 
социјалних предузећа 
младих  

- Отварање  социјалних 
предузећа младих 

- Социјална предузећа  
- Број социјалних предузећа 
- Број младих који раде у 
социјалним предузећима 

Град Ниш, 
образовне 
институције, Центар 
за социјални рад, 
организације 
цивилног друштва, 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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пословни и 
банкарски сектор 

2.7. Успостављање 
гаранцијског 
механизма, који би 
омогућавао да се 
кредитирају млади по 
условима повољнијим 
од редовних банкарских 
услова 

- Младима су 
омогућени повољнији 
кредити за отварање 
предузећа 

- Број и врста кредита за 
младе 
- Број младих корисника 
кредита 
- Средства издвојена за 
кредитирање младих 
предузетника 

Град Ниш, социјална 
предузећа, 
организације 
цивилног друштва, 
Регионална развојна 
аганција 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.8. Унапређење развоја 
и функционисања 
бизнис инкубатора - 
побољшање услуга 
бизнис инкубатора, 
коришћење јавних 
простора који се више 
не употребљавају у те 
сврхе 

- Отварени бизнис 
инкубатор центри, 
користе се простори 
Града Ниша за рад 
бизнис инкубатор 
центара и побољшан је 
рад постојећих центара 

- Број бизнис инкубатор 
центара 
- Број младих корисника 
бизнис инкубатора 
- Евалуација рада инкубатор 
центара 

Град Ниш, 
Универзитету Нишу, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.9. Успостављање 
информационог портала 
за предузетнике 

- Информациони  
портала за 
предузетнике је 
успостављен  

- Информациони центар 
- Број посета портала 
- Статистика тражених 
информација 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Регионална развојна 
агенција 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.10. 
Анимирање бизнис 
сектора за 
опредељивање 
редовних фондова за 
подршку омладинским 
активностима 
 
 

Локални донатори 
учествују у отварању 
фондова за подршку 
развоју омладинских 
политика и учешћа 
младих. 

    

3. Смањење 
обухвата младих 
неформалном 
економијом  

3.1.Прикупљање 
података о обухвату 
младих неформалном  
економијом  

- Познавање тренутне 
ситуације о  обухвату 
младих неформалном  
економијом 

- Истраживање о омладима  
- Број младих испитаника 
- Резултати истраживања 

Град Ниш, јавне 
институције и 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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БЕЗБЕДНОСТ 

 

Општи циљ: Унапредити личну безбедност младих од 15 - 30 год старости развојем локалних капацитета за праћење проблема насиља и 
небезбедног учешћа младих у саобраћају, као и капацитета за развој и имплементацију конкретних мера - превентивних и заштитних програма 
усмерених ка младима, родитељима и другим актерима у заједници, подижући на тај начин безбедносну културу како младих тако и грађана Ниша 
у целини. 

( 15- 30 год) 
 

3.2. Унапређивање рада 
инспекцијских служби 

- Инспекцијске службе 
раде квалитетно и 
одговорно 

- Број и врста интервенција 
инспекцијских служби 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Информисање и 
едукација младих о 
правима на раду  

- Млади су 
информисани и 
едуковани о  правима 
на раду 

- Број информисаних и 
едукованих младих 
- Број иницијатива и пројеката 
који информишу младе о 
правилима рада 
- Број информативних 
састанака, трибина, 
материјала  

Град Ниш, јавне 
институције и 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Изградити локалне 

капацитете за 
истраживање, 
праћење и развој 
интервентних 
програма и мера 
усмерених на 
проблеме насиља 
међу младима и 

1.1. Интегрисање 
проблема насиља 
у локалне 
стратегије које 
третирају области 
образовања, јавног 
здравља, борбе 
против 
сиромаштва, 

- Проблеми насиља су 
састави део локалних 
стратегија 

- Локалне стратегије које су 
интегрисале проблем насиља 

Град Ниш, јавне 
институције 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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небезбедног 
понашања младих 
у саобраћају 
 

одрживог развоја, 
родне 
равноправности 
итд. 
1.2. Унапређивање 
система за 
прикупљањеи 
анализу података и 
извештавања о 
учесталости и свим 
видовима насиља 
над младима и 
међу младима и 
обезбеђивање 
локалне 
финансијске 
подршке 

- Системи за 
прикупљање и анализу 
података и извештавања 
о учесталости и свим 
видовима насиља над 
младима и међу 
младима су унапређени 

- Системи за прикупљање 
података 
- Број система за прикупљање 
података 
- Резултати истраживања 
- Број и врста финансираних 
истраживања 

Град Ниш, јавне 
институције 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Успостављање 
механизама за 
координацију и 
заједнички рад 
институција на 
локалном нивоу 
које се баве 
младима/ 
различитим 
подгрупама 
младих и 
проблемом 
насиља -  како у 
процесу  креирања 
мера,  
имплеметација, 
тако и праћења и 
евалуације 
ефеката 

- Институције у Граду 
Нишу заједнички раде са 
младима/ различитим 
подгрупама младих и 
проблемом насиља -  
како у процесу  
креирања мера,  
имплеметација, тако и 
праћења и евалуације 
ефеката 

- Број институција које 
заједнички раде 
- Институције које заједнички 
раде 
- Креиране мере и њихов број 
- Број имплеменираних мера 
- Истраживање и резултати 
- Евалуација рада 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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1.4.Мапирање 
постојећих услуга и 
програма и  
унапредити 
евалуационе 
механизме за 
мерење успеха 
пројеката 
и програма/мера 
који се спроводе 
усмерено на 
смањење насиља и 
бебзедног учешћа 
у саобраћају 

- Постојеће услуге и 
програми су мапирани и   
унапређене 
евалуациони механизми 
за мерење успеха 
пројеката 
и програма/мера који се 
спроводе  

- Број и врста  услуга и програма 
- Евалуациони механизми 
- Број евалуација и резултати 
- Број насилних аката и 
саобраћајних несрећа 

Град Ниш, јавне 
институције 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Обезбедити 
додатне 
лиценциране 
обуке и материјале 
за све оне који 
раде у деловима 
система који се 
баве младима и 
проблемима 
насиља. 

- Постоје лиценциране 
особе које раде са  
младима и проблемима 
насиља 

- Број лиценцираних обука 
- Број лиценцираних особа 
- Број младих који раде са 
лиценцираним осовама 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6.Успостављање 
служби за 
пружање 
свеобухватне 
подршке на нивоу 
локалне заједнице 
младима који су 
доживели насиље 

- Успостављене службе 
за пружање 
свеобухватне подршке  
младима који су 
доживели насиље 

- Број успостављених служби 
- Број младих корисника услуга 
служби 
 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне и 
здравствене 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.7. Успостављање 
мреже 
омладинских 
радника као 
подршке 
унапређењу 

- Формирана мрежа 
омладинских радника  

- Мрежа омладинских радника 
- Број омладинских радника 
чланова мреже 

НАПОР, КОМС, 
институције које 
пружају услуге за 
младе, Минстарство 
омладине и спорта 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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станарда рада 
пружаоца услуга за 
младе 
1.8. Обезбедити 
додатно 
финансирање 
развоја понуде 
програма за младе 
који омогућавају 
структурисано 
провођење 
слободног 
времена – спорт, 
култура, 
неформално 
образовање 

- Организовани 
програми за младе који 
омогућавају 
структурисано 
провођење слободног 
времена – спорт, 
култура, неформално 
образовање 

- Број програма и пројеката 
- Број младих коју су 
учествовали у програмима и 
пројектима 
- Број младих који 
структурисано проводе 
слободно време 

Град Ниш, јавне 
институције  
 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.9.  Оснаживање 
капацитета 
мултисекторског 
савета за 
бележење 
насиља у школама 
и предузимање 
мера заштите 

- Усвојене процедуре и 
механизами за 
бележење 
насиља у школама 
Предузете су мера 
заштите 

- Број процедура 
- Механизми за бележење 
насиља у школама 
- Број предузетих мера 
- Број младих обухваћених 
мерама 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне и 
здравствене 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.10 Успостављање 
протокола о 
сарадњи центра за 
социјални рад и 
цивилног сектора о 
упућивању 
малолетних 
прекршиоца на 
друштвено 
користан рад у 
заједници 

- Успостављена је 
сарадња  Центра за 
социјални рад и 
организација цивилног 
друштва 

- Потписани протоколи о 
сарадњи  центра за социјални 
рад и организација цивилног 
друштва 
Број  малолетних прекршиоца 
који су упућени на друштвено 
користан рад у заједници 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, Центар за 
социјални рад  и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Спроводити 
програме/услуге  
усмерене на 

2.1. Обучавање 
наставника и 
школског особља о 

- Наставно и школско 
особље је едуковано о  
вештинама 

- Број  наставника и школског 
особља  едуковано о  

Град Ниш, образовне 
институције, 
организације цивилног 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  

49 
 



превенцију и 
заштиту младих од 
насиља и 
повећања 
безбедности 
учешћа у 
саобраћају 
 
 

насиљу, о 
вештинама 
комуникације, о 
отвореном 
дијалогу између 
деце и одраслих и 
о превентивној 
улози школских 
правила. 

комуникације, о 
отвореном 
дијалогу између деце и 
одраслих и о 
превентивној улози 
школских правила 

вештинама комуникације, о 
отвореном 
дијалогу између деце и 
одраслих и о превентивној 
улози школских правила 

друштва, 
Министарство 
просвете 

Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Обучавање 
наставника и 
школског особља о 
примени Посебног 
протокола за 
заштиту деце и 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно – 
васпитним 
установама 

- Наставно и школско 
особље је едуковано о  
примени Посебног 
протокола за заштиту 
деце и 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно – васпитним 
установама 

- Број  наставника и школског 
особља  едуковано о  
вештинама комуникације, о 
примени Посебног протокола 
за заштиту деце и 
ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у 
образовно – васпитним 
установама 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, Центар за 
социјални рад, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Развој 
ефикаснијих 
програма подршке 
за родитеље о 
насиљу међу 
младима 

- Развијени и 
спроведени програми  
подршке родитељеима 
о насиљу међу младима 

- Број програма продршке 
родитељима 
- Број родитеља коју су 
укључени у програме подршке 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
образовне 
институције, 
организације цивилног 
друштва, 
Министарство рада, 
запошљавања и 
социјалне политике 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.4. Изградња 
капацитета Тимова 
за заштиту деце од 
насиља за 
успостављањем 
сарадње и 
квалитетнијим 

- Тимови за заштиту 
деце од насиља су 
успостављани, укључени 
у рад Савета родитеља, 
ученички парламенте и  
омладинске 

- Број тимова и чланова тимова 
- Број родитеља укључених у 
рад тимова 
- Број ученичких парламената 
укључених у рад 
- Број организација цивилног 
друштва укључених у рад 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне и 
здравствене 
институције, Савет 
ученика средњих 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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укључивањем у 
рад Савета 
родитеља, 
ученичких 
праламената, 
омладинског 
цивилног сектора 

организације цивилног 
друштва 

 школа и организације 
цивилног друштва 
 
 
 

2.5. Спровођење 
програма 
неформалног 
образовања 
младих о  
ненасилним 
методама 
вештинама 
комуницирања  
и ненасилној 
комуникацији  

- Млади учествују  у 
програмима 
неформалног 
образовања о  
ненасилним методама, 
вештинама 
комуницирања  
и ненасилној 
комуникацији 

- Број програма и пројеката 
- Број младих коју су 
учествовали у програмима и 
пројектима 
 

Град Ниш, образовне 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.6. Спровођење 
програма 
вршњачког 
образовања и 
саветовања на 
тему вршњачког 
насиља 

- Млади су едуковани о 
теми  вршњачког 
насиља 

- Број младих едукованих о 
теми вршњачког насиља 

Град Ниш, образовне 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.7. Подстицање 
активизма младих 
кроз учешће у 
програмима 
омладинског 
цивилног сектора и 
омогућити активно 
учешће у 
доношењу одлука 
на нивоу школе и 
локалне заједнице 

- Млади су активни и 
учествују у  програмима 
омладинских 
организација цивилног 
друштва и доносе 
одлуке на нивоу школе и 
локалне заједнице 

- Број програма и пројеката 
- Број младих коју су 
учествовали у програмима и 
пројектима 
- Број младих који учествују у 
процесима доношења одлука 

Град Ниш, образовне 
институције, 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2.8. Подржавати и 
оснаживати рад 
ђачких 
парламената и 
њихово 
удруживање  

- Ђачки парламенти су 
оснажени и умрежени 

- Број ђачких парламената 
умрежених у Савет ученика 
средњих школа 

Град Ниш, образовне 
институције, 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.9. Ширење 
мреже школских 
полицајца 

- Мрежа школских 
полицајаца је 
проширена 

- Број школских полицајаца 
- Број насилних аката у кругу 
школа 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне  
институције 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.10. Спровођење 
програма у 
заједници 
усмерених на рад 
са подгрупама 
младих склоних 
насиљу (навијачке 
групе)  

- Спроведени програми 
усмереним на рад са 
подгрупама младих 
склоних насиљу 
(навијачке групе) 

- Број и врсте програма и 
пројеката 
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш, 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.11. Развијати и 
унапређивати 
способност 
стручњака у свим 
секторима за рад 
са починиоцима 
насиља 

- Едуковани стручњаци 
за рад са младим  
починиоцима насиља 

Број едукованих стручњака 
Број младих који раде са 
стручњацима 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 

201.5 – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.12. Развијати и 
континуирано 
обучавати за 
препознавање 
насиља и помоћ 
жртвама насиља у 
породици 

- Насиље је препознато 
и континуирано се 
пружа помоћ жртвама 
насиља 

- Број информативних кампања, 
састанака, инисицијатива на 
тему препознавање насиља и 
пружање помоћи жртвама 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.13. Спровођење 
програма 
неформалног 
образовања о 
безбедном учешћу 
у саобраћају  

- Спроводе се програми 
неформалног 
орбразовања о 
безбедном учешћу у 
саобраћају   

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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3. Унапређивати 
безбедносну 
културу међу 
младим људима,  
родитељима,наста
вницима, 
омладинским 
радницима кроз 
активну промоцију 
на локалном нивоу 
 
 

3.1. Промовисање 
превенције насиља 
путем медијских 
кампања за 
промену навика, 
понашања и 
постојећих 
друштвених 
норми, на свим 
нивоима 

- Спроведене кампање  
превенције насиља 
 

-Број информативних кампања 
-Број информисаних младих 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. 
Сензибилизација 
јавног мњења- 
родитеља и медија 
у вези са узроцима 
насиља, 
као и развијање 
свести и 
одговорности о 
овом проблему у 
популацији 
која је највише 
изложена ризику 

- Јавно мњење 
сезибилисано о 
узроцима насиља и 
одговорности о  овом 
проблему у популацији 
која је највише 
изложена ризику 

- Број информативних кампања, 
састанака, инисицијатива  
- Број информисаних у локалној 
заједници 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Промовисати 
примере добре 
праксе у 
унапређивању 
положаја младих и 
решавању 
проблема насиља 

- Промовисани примери  
добре праксе 

- Број представљених примера 
добрих пракси 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. 
Сензибилизација 
младих о 
последицама 
небезбедног 
учешћа у 
саобраћају 

- Млади сензибилисани 
о последицама  
небезбедног учешћа у 
саобраћају   

- Број информативних кампања, 
састанака, инисицијатива о 
последицама  небезбедног 
учешћа у саобраћају   
- Број информисаних младих 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ЗДРАВЉЕ 

 
Општи циљ: Унапредити здравствено стање  младих од 15‐ 30 година у Нишу, обезбеђујући здраво окружење и подршку за здрав психо‐физички 
развоја појединца, смањујући изложеност ризицима као и узимање ризика од стране младих усвајањем здравих животних стилова, развијајући 
здравствену заштиту прилагођену специфичним развојним, социјалним, културним и узрасним потребама младих.  
 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Унапређивање 

капацитета 
локалне 
заједнице и 
система 
здравствене 
заштите да 
одговори 
потребама 
младих и пружи 
адекватне услуге 
примарне, 
секундарне и 
терцијарне 
превенције кроз 
сва три нивоа 
здравствене 
заштите (15‐ 30) 

1.1. Спровођење 
континуираних 
истраживања и извештаја 
о здрављу појединачних 
група младих у граду 
Нишу 

- Истраживања  о здрављу 
појединачних група 
младих у граду Нишу се 
спроводе контиунуирано 

- Број спроведених 
истраживања 
- Број младих који су 
учествовали у 
истраживањима 
- Резултати истраживања 
- Број институција 
укључених и истраживања 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Развој 
функционалних 
партнерства и 
успостављања сталних 
механизама за 
координацију актера из 
различитих сектора на 
нивоу града 

- Успостављени 
механизми за 
координацију и разијена  
функционална 
партнерства 

- Потписани протоколи о 
сарадњи 
- Број потписаних 
протокола 
- Број састанака, 
конкференција и округлих 
столова 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Мапирање 
постојећих пружаоца 
услуга и програма у 
заједници које су 
усмерене на здравље 
младих (теме:  заштита 
менталног здравља, 
сексуалног и 
репродуктивног здр, 
заштита од полно 

-Мапирање свих пружаоца 
услуга са врстама и 
начином пружања услуга. 

- Постојећи пружаоци 
услуга и програма у 
заједници које су усмерене 
на здравље младих и 
њихов број 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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преносивих инфекција и 
ХИВ/АИДС, контрола 
стреса, заштита од 
злоупотребе 
психоактивнох супстанци, 
заштита од повређивања, 
зависност од нехемијских 
супстанци (интернет, он-
лине игре, коцкарнице, 
кладионице)) 
1.4.  Реафирмација 
постојећих и стварање 
мреже саветовалишта и 
пунктова за младе  који 
пружају услуге 
информисања, едукације 
и саветовања из области 
здравља у срединама у 
којима млади проводе 
своје слободно време/где 
се окупљају (посебно 
значајно за осетљиве 
групе) 

-  Реафирисан рад 
постојећих саветовалишта 
и створена мрежа 
саветоваишта/пунктова за 
младе  у срединама у 
којима млади проводе 
своје слободно време/где 
се окупљају 

- Саветовалишта за младе и 
њихов број укључен и 
мрежу 
- Мрежа саветовалишта 
- Број информисаних 
младих о савеотвалиштима 
- Број посета  

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2018. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Успостављање инфо- 
поинта  у заједници о 
темама из области 
здравља, он лине 
саветовања и отварање 
СОС линија 

- Успостављен инфо-
тачака у заједници о 
темама из области 
здравља 
- Отворено интернет 
саветовалиште 
- Отварена СОС линија 

- Број инфо поинта у 
заједници  
- Број корисника. 
-  Број корисника интернст 
сатовалишта 
- СОС линија и број 
корисника 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6. Промовисање youth 
friendly приступа у раду 
здравствених установа. 

- Здравствене установе  
примењују  youth friendly 
приступ у раду са 
младима. 

- Број здравствених 
установа кје примењују  
youth friendly приступ у 
раду са младима. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  здравствене 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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1.7. Развијање нових и 
унапређивање квалитета 
постојећих програма 
вршњачког образовања 
кроз стандардизоване 
обуке и сертификоване 
вршњачке едукаторе 

- Постојећи програми су 
унапређени кроз  
стандардизоване обуке и 
сертификоване вршњачке 
едукаторе 

- Број програма који су  
унапређени кроз  
стандардизоване обуке и 
сертификоване вршњачке 
едукаторе 
- Број  обука 
- Број  сертификованих 
вршњачких едукатора 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције и 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.8. Развијање сарадње са 
установама, 
организацијама у области 
културе, спорта и 
рекреације, који пружају 
програме усмерене на 
квалитетније 
организовање слободног 
времена, што доприноси 
здрављу и промоцији 
здравих стилова живота  

- Развијена сарадња  
установа, организација у 
области културе, спорта и 
рекреације 

- Потписани протоколи о 
сарадњи 
- Број потписаних 
протокола 
- Број састанака, 
конференција и округлих 
столова 
- Број партнерски 
организованих акција и 
кампања из области 
промоције здравља и 
промоције здравих 
животних стилова. 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
инситуције културе, 
спортска друштва и 
клубови и 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.9. Повећати 
сензитивност и 
професионалне 
компетенције 
здравствених радника да 
препознају додатне 
потребе младих, посебно 
осетљивих младих 

- Здравствени раднци 
едуковани и препознају 
додатне потребе младих, 
посебно осетљивих 
младих 

- Број здравствених раднка 
коју су едуковани и 
препознају додатне 
потребе младих, посебно 
осетљивих младих 
- Број едукација 
здравствених радника 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.10. Jaчaњe кaпaцитeтa 
лoкaлнe зajeдницe/ 
успостављаних локалних 
партнерстава у 
плaнирaњу, 
имплeмeнтaциjи, 
мoнитoрингу и 
eвaлуaциjи прoгрaмa 

- Успостављена  
партнерстава у 
плaнирaњу, 
имплeмeнтaциjи, 
мoнитoрингу и eвaлуaциjи 
прoгрaмa прeвeнциje, 
лeчeњa и рeхaбилитaциje 
млaдих. 

- Потписани протоколи о 
сарадњи 
- Број потписаних 
протокола 
- Број састанака, 
конференција и округлих 
столова 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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прeвeнциje, лeчeњa и 
рeхaбилитaциje млaдих 

2. Унапређивање и 
заштита 
менталног 
здравља младих 
(15 ‐ 30 година) 
 
 

2.1. Обезбеђивање 
стручне подршке (од 
стране здравствених 
радника и здравствених 
сарадника) који пружају 
услуге саветовања 
(диретно и он лине 
саветовање) у 
саветовалиштима у 
заједници 

- Пружање  стручне 
подршке (од стране 
здравствених радника и 
здравствених сарадника) у 
саветовалиштима у 
заједници 

- Број  пружених стручних 
подршки 
- Број корисника подршке 
- Број посета интернет 
саветовалишту 
 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље, Дом 
здравља, Завод за 
заштиту менталног 
здравља, Завод за 
здравствену 
заштиту студената, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2.  Развој и 
континуирано 
спровођење едукативног 
програма неформалног 
образовања за средње 
школе (радионица, 
предавања и трибина) 
који нуди курикулуме 
(избор тема) 
одговарајућем узрасту 
(од 1-4 разреда) 

- Едукативни програми 
неформалног образовања 
за средње школе 
спроводе се континуирано 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље, Дом 
здравља, Завод за 
заштиту менталног 
здравља, Завод за 
здравствену 
заштиту студената, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2.3. Развијања програма 
вршњачке подршке 
маргинализованим 
групама младих (ОСИ, 
Роми, млади из 
институција) у циљу боље 
инклузије 
 

- Развијени програми  
вршњачке подршке 
маргинализованим 
групама младих 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље, Дом 
здравља, Завод за 
заштиту менталног 
здравља, Завод за 
здравствену 
заштиту студената, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Унапређење и 
заштита 
сексуалног и 
репродуктивног 
здравља младих, 
као и превенције 
и заштите од  ППИ 
(полно преносиве 
инфекције) и 
ХИВ/АИДС 

3.1. Развијати програме, у 
партнерству-институција 
и вршњачких група/ 
цивилног сектора,  
усмерених на пружање 
услуга информисања,  
едуковања и мотивисања 
младих за усвајање и 
примену знања у области 
очувања, унапређења и 
заштите сексуалног и 
репродуктивног здравља  
младих на теме 
превенције и заштите 
репродуктивног здравља 

- Развијени програми  
усмерени на пружање 
услуга информисања, 
едуковања  и мотивисања 
младих на теме 
превенције и  очувања, 
унапређења и заштите 
сексуалног и 
репродуктивног здравља 

- Број тематских јединица 
из области сексуалног и 
репродуктивног здравља  
обухваћених програмима и 
пројектима, 
- Број институција 
укључених у програме, 
- Број организација 
цивилног друштва 
укључених у ове 
програме... 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, јавне 
институције и 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Промовисање значаја 
редовне здравстене 
контроле и  упозанвање 
младих са начином и 
местима где могу 
реализовати здравствену 
контролу и под који 
условима (гинеколошки 

-  Добро организована 
промоција и спровођење 
редовних здравствених 
контрола намењених 
младима. 

-  Број информативних 
кампања 
- Број састанака 
- Број подељеног 
штампаног или ектронског 
материјала. 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље Ниш, Дом 
здравља Ниш, 
Завод ЗЗЗ студента 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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преглед, тестирање на 
ХИВ...) 

3.3. Мобилисати све 
субјекте локалне 
заједнице у промоцији 
заначаја очувања, 
унапређења и заштите  
сексуалног и 
репродуктивног здравља 
младих. 

- Локална заједница 
промовише  значај  
очувања, унапређења и 
заштите репродуктивног 
здравља 

- Број информативних 
кампања, материјала  
- Број информисаних 
младих 
- Број чланова локалне 
заједнице укључених у 
промоције 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. Проширивати приступ 
здравственим службама 
прилагођеним 
потребама младих, 
укључујући промовисање 
добровољног тестирања 
и саветовања, 
негу и службе подршке у 
области ППИ и ХИВ/АИДС 

- Здравствене службе 
приступачне и 
прилагођене 
потребама младих 
- Промовисано 
добровољно тестирања и 
саветовање 
 

- Број  здравствених служби 
које су приступачне и 
прилагођене 
потребама младих 
- Број промоција 
добровољног тестирања и 
саветовања 
- Број младих корисника 
добровољног тестирања и 
саветовања 
 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.5. Развијати програме у 
заједници доступне 
маргинализованим 
групама младих (Роми, 
млади без родитељског 
старања, ЛГБТ 
популација, малолетне 
сексуалне раднице  
МСМ), који нису 
обухваћене образовним/ 
здравственим системима 

- Развијени и доступни 
програми  
маргинализованим 
групама младих (Роми, 
млади без родитељског 
старања, ЛГБТ популација, 
малолетне сексуалне 
раднице,  МСМ), који нису 
обухваћене образовним/ 
здравственим системима 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 
- Број информисаних 
младих о програмима и 
пројектима 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље, 
Дом здравља, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Смањивање 
ризика и ризичних 
понашања младих 
од злоупотребе 
дувана, алкохола 

4.1. Спроводити 
континуирану кампању и 
едукативне програме 
(радионице, предавања и 
трибине) о утицају и 

- Спроведена 
континуирана кампања и  
здравствено васпитни 
програми о утицају и 
последицама коришћења 

- Број информативних 
кампања 
- Број материјала  
- Број информисаних 
младих 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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и других психо 
активних 
супстанци и 
пружање 
адекватне 
подршке и 
заштите онима 
који су у 
проблему (15‐ 30) 
 

последицама од 
коришћења 
психоактивних супстанци 
у оквиру образовних 
институција, 
саветовалишта у 
заједници, на местима 
где се окупљају млади 

психоактивних  и 
нехемијских супстанци, 
адиктивно понашање 

- Број институција  
саветовалишта у заједници 
укључених у кампањама 

4.2. Увести мере надзора 
спровођења мера 
забране продаје акохола, 
изградње коцкарница на 
местима у непосредном 
окружењу образовних 
институција, итд. 

- Уведене мере надзора за 
спровођење забране 
продаје акохола, 
- Ефикасне мере контроле 
посете кладионицама и 
коцкарницама-не испод 
18 
- Забрана продаје 
алкохола после 24h 

- Број донетих мера 
надзора спровођења 
забране продаје акохола, 
изградње коцкарница на 
местима у непосредном 
окружењу образовних 
институција, итд. 

Град Ниш, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне 
институције 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Унапређивање и 
промоција услуга које 
институције нуде 
младима - зависницима  

- Промовисане услуге које 
институције нуде младима 
- зависницима 

- Број и врсте услуга 
- Број информисаних 
младих о постојању услуга 
- Број младих корисника 
услуга 

Град Ниш, 
Полицијска управа 
Ниш  Институт за 
јавно здравље Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.4. Развој и промоција 
програма вршњачке 
подршке младима у 
проблему у циљу њихове 
реинтеграције,  развијати 
програме смањења штета 
узрокованих употребом 
ПАС код младих 
(превенција 
компликација код младих 
зависника, инфекција 
хепатитисом Ц, ХИВ-ом...) 

- Програми вршњачке 
подршке младима у 
проблему у циљу њихове 
реинтеграције су 
промовисани 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 
- Број информисаних 
младих о програмима и 
пројектима 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Развој вештина за 
усвајање здравих 
животних стилова 

5.1. Развој савремених 
програма здравственог 
васпитања у области 

- Израђени и реализовани  
програми здравственог 
васпитања у области 

- Број израђених програма 
здравственог васпитања у 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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(правилна 
исхрана, физичка 
активност, 
контрола стреса) 
(15-30) 

правилне исхране код 
младих. 

правилне исхране код 
младих. 
 

области правилне исхране 
код младих. 
- Број реализованих 
здравствено-васпитних 
програма у области 
правилне исхране. 
- Број младих обухваћених 
здравствено-васпитним 
програмима у области 
правилне исхране. 

Дом здравља Ниш, 
Завод за 
здравствену 
заштиту студената 
Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Развој савремених 
програма здравственог 
васпитања у области 
физичке активности код 
младих. 

- Израђени и реализовани  
програми здравственог 
васпитања у  области 
физичке активности код 
младих. 

- Број израђених програма 
здравственог васпитања у  
области физичке 
активности код младих. 
- Број реализованих 
здравствено-васпитних 
програма у  области 
физичке активности код 
младих. 
- Број младих обухваћених 
здравствено-васпитним 
програмима  области 
физичке активности код 
младих. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  
Дом здравља Ниш, 
Завод за 
здравствену 
заштиту студената 
Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва, 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.3. Развој савремених 
програма здравственог 
васпитања у области 
контроле стреса код 
младих. 

- Израђени и реализовани  
програми здравственог 
васпитања у   области 
контроле стреса код 
младих. 

- Број израђених програма 
здравственог васпитања у 
области контроле стреса 
код младих. 
- Број реализованих 
здравствено-васпитних 
програма  у  области  
области контроле стреса 
код младих. 
- Број младих обухваћених 
здравствено-васпитним 
програмима у  области 
контроле стреса код 
младих. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  
Дом здравља Ниш, 
Завод за 
здравствену 
заштиту студената 
Ниш, Завод за 
заштиту менталног 
здравља Ниш,  
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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6. Мотивисање 
младих за активну 
партиципацију у 
програмима 
промоције 
здравља младих 

6.1. Информисање и 
мотивисање младих за 
активну партиципацију у 
свим фазама планирања 
и реализације програма 
промоције здравља 
младих. 

- Млади који активно 
партиципирају у изради и 
реализацији програма 
промоције здравља 
намењених младима. 

- Број програма промоције 
здравља у чије планирање 
су укључени млади. 
- Број младих укључених у 
планирање програма 
промоције здравља. 
- Број организација младих 
укључених у планирање 
програма промоције 
здравља. 
-Број програма промоције 
здравља у чијој 
реализацији су укључени 
млади. 
- Број младих укључених у 
реализацију програма 
промоције здравља. 
- Број организација младих 
укључених у реализацију 
програма промоције 
здравља. 

Град Ниш,Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.2. Укључивање младих 
у дизајнирање 
здравствено васпитних 
средстава (постери, 
флајери, џинглови, 
приручници и друга 
здравствено-васпитна 
средства) путем 
конкурсних активности. 

- Реализовани конкурси за 
младе за  дизајнирање  
здравствено-васпитних 
средстава неопходних у 
програмима промоције 
здравља младих. 

- Број расписаних конкурса 
за дизајнирање 
здравствено-васпитних 
средстава. 
- Број младих учесника 
конкурса. 
 
 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Промовисање 
активног учешћа младих у 
програмима вршњачке 
едукације и саветовања. 

- Млади активно учествују 
у програмима вршњаче 
едукације и саветовања. 

- Број реализованих 
вршњачких едукација. 
- Број младих који су 
учествовали у програмима 
вршњачке едукације као 
едукатори. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 
 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

Општи циљ: Млади су оснажени и активно укључени у иницијативе и активности које имају за циљ заштиту животне средине и промоцију одрживог 
развоја 

- Број младих едукованих 
кроз програме вршњаке 
едукације.  

6.4. Прoмoвисaњe и 
интeнзивирaњe aктивнoг 
учeствoвaњa млaдих у 
крeирaњу aктивнoсти зa 
здрaвљe нa лoкaлнoм 
нивoу посебно кроз 
промотивне програме и 
вршњачке едукације и 
саветовања 

- Млaди активно учестују у 
крeирaњу и у реализацији 
aктивнoсти зa здрaвљe нa 
лoкaлнoм нивoу  

- Број  aктивнoсти зa 
здрaвљe нa лoкaлнoм 
нивoу 
-  Број младих који су 
учествовали у креирању 
активности за здравље, --- 
Број младих који су 
учествовали у реализацији 
активности за здравље,  
- Број младих који су 
ангажовани као вршњачи 
едукатори,  
- Број младих едукованих 
кроз вршњачку едукацију,  
- Број вршњачких едукација 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Развијати свест, 

механизме 
информисања и 
понашање младих 
у духу одрживог 

1.1. Креирати и 
организовати 
различите облике 
образовних програма о 
заштити животне 

- Креирани образовни 
програми о заштити 
животне средине и 
одрживом развоју 

- Образовни програми 
- Број младих који су 
користили образовне 
програме 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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развоја заштите 
животне средине 
 

средине и одрживом 
развоју, за младе, кроз 
све видове формалног 
и неформалног 
образовања 

- Број информисаних младих о 
образовним програмима 

1.2. Промовисати 
коришћење природних 
одрживих ресурса  

- Промовисан концепт 
коришћења  природних 
одрживих ресурса 

- Број и врста промоција 
концепта 
- Број младих који си посетили 
промоције 
- Број састанака, трибина, 
материјала 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Подстицати 
укључивање младих у 
организације младих и 
за младе која 
промовишу одржив 
развој и доприносе 
заштити животне 
средине 

- Млади укључени у 
рад  организација 
младих и за младе која 
промовишу одржив 
развој и доприносе 
заштити животне 
средине 

- Број организација које 
укључују младе 
- Број младих укључени у рад 
организација  
- Евалуација рада 
организација 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4. Унапређивати и 
промовисати програме 
вршњачке едукације за 
заштиту животне 
средине и промоцију 
одрживог развоја 

- Промовисани 
програми  вршњачке 
едукације за заштиту 
животне средине и 
промоцију одрживог 
развоја 

- Број и програми  
- Број младих корисника 
програма 
- Број информисаних младих о 
програмима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Обезбедити 
подршку младима од 
стране Града Ниша за 
њихово стручно 
усавршавање у области 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја, како у земљи, 
тако и у иностранству 

- Подршка Града  за 
стручно усавршавање 
из области заштите 
животне средине и 
одрживог развоја, како 
у земљи, тако и у 
иностранству. 
 

- Број младих продржаних од 
стране Града Ниша 
- Број информисаних младих о 
могућности стручног 
усавршавања 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6. Подстицање 
младих да преузму 
активнију улогу у 
локалној заједници о 

- Промоција модела 
активније улоге младих 
у креирању и 
доношењу одлука о 

- Број и врста промоција Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2019. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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промоцији одрживог 
развоја и доприноса 
заштити животне и 
радне средине 

одрживом развоју 
унапређења животне и 
радне средине 

2. Превенирати и 
смањити ризике 
по здравље 
младих чији 
узроци потичу из 
животне, радне и 
интерне средине 
 

2.1. Информисати 
младе о ризицима по 
здравље који потичу из 
животне средине 
(храна, вода, ваздух – у 
спољашњој средини и 
затвореним 
просторима) и 
промовисати здрав 
начин живота 

- Млади информисани 
о  ризицима по 
здравље који потичу из 
животне средине и 
промовисан здрав 
начин живота 
 

- Број састанака, инфо сесија, 
материјала, конференција 
- Број информисаних младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Подстицати развој 
програма превенције 
проблема здравља 
проузроковане 
загађеном животном 
средином и нездравим 
стилом живота 

- Развијени програми  
превенције проблема 
здравља 
проузроковане 
загађеном животном 
средином и нездравим 
стилом живота 

- Број и програми  превенције 
проблема здравља 
- Број информисаних младих о 
програмима 
- Број младих корисника 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Дефинисати и 
формирати мере за 
отклањање ризика за 
заштиту живота и 
здравља младих 

- Дефинисане мере за 
отклањање ризика за 
заштиту живота и 
здравља младих 
 

- Број и врста мера за 
отклањање ризика за заштиту 
живота и здравља младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.4. Креирање и 
организовање 
различитих 
едукативних програма 
у вези заштите здравља 
младих и значаја 
заштите и унапређења 
животне и радне 
средине 

- Креирани едукативни 
програми о важности 
заштите здравља 
младих 

- Едукативни програми 
- Број младих лица који су 
корисници овог програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2019. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Обезбедити 
услове за активно 
учешће младих у 

3.1. Омогућити учешће 
младих у процесу 
одлучивања у 

- Млади учествују у 
процесима  
одлучивања у 

- Број младих који су 
укључени у  процесима  
одлучивања у институцијама 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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доношењу одлука 
у вези заштите 
животне средине 
и одрживог 
развоја 

институцијама Града 
Ниша у вези животне 
средине  и одрживог 
развоја 
 

институцијама Града 
Ниша у вези животне 
средине  и одрживог 
развоја 
 

Града Ниша у вези животне 
средине  и одрживог развоја 
- Број и врста институција које 
укључују младе 

Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Подстицати и 
омогућити 
омладинским 
организацијама и 
организација које се 
баве младима 
креирање пројеката 
који за циљ имају 
унапређење животне 
средине  и одрживог 
развоја и информисања 
младих о наведеним 
темама 

- Креирани пројекти 
који за циљ имају 
унапређење животне 
средине  и одрживог 
развоја  
- Информисани млади 

- Број и врста подржаних 
пројеката 
- Број младих који су 
учествовали у реализацији 
пројеката и у самом пројекту 
- Број информисаних младих о 
подршкама и пројектима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Пратити и 
реаговати на све 
проблеме од 
значаја за младе у 
области одрживог 
развоја и заштите 
животне средине 

4.1. Дефинисати 
механизме и 
обезбедити стручну, 
финансијску подршку 
за образовање и 
информисање младих о 
значају  животне 
средине и одрживог 
развоја 

- Дефинисани 
механизми и 
обезбеђена стручна, 
финансијска подршка 
за образовање и 
информисање младих 
о значају  животне 
средине и одрживог 
развоја 

- Број и врста механизма 
- Број и врста обезбеђене 
стручне подршке 
- Финансијска средства 
издвојена за образовање и 
информисање младих о 
значају  животне средине и 
одрживог развоја 
- Број младих образованих и 
информисаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.2. Подстицати и 
помогати развој 
предузећа за 
прикупљање 
секундарних сировина 
и рециклажу чија је 
активност усмерена на 
заштиту животне 
средине и одрживог 
развоја 

- Развијена предузећа 
за прикупљање 
секундарних сировина 
и рециклажу  

- Број  предузећа за 
прикупљање секундарних 
сировина и рециклажу 
- Број и врста подршке 
предузећима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

66 
 



 

4.3. Покренути и 
подржавати сарадњу 
између Факултета 
заштите на раду, 
институција Града 
Ниша и организација 
младих и за младе, у 
решавању актуелних 
проблема стања у 
животној средини 

- Успостављена  
сарадња између 
Факултета заштите на 
раду, институција Града 
Ниша и организација 
младих и за младе, у 
решавању актуелних 
проблема стања у 
животној средини 

- Меморандуми о сарадњи 
- Број и врста покренутих 
иницијатива  
- Број младих учесника 
иницијатива 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.4. Омогућити и 
промовисати примену 
знања младих о 
заштити животне 
средине  

Промовисана  примена 
знања младих о 
заштити животне 
средине 

- Број младих који су 
применили знања о заштити 
животне средине 
- Број иницијатива покренутих 
од стране младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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