
11.03.2020. 
Помоћ за изградњу омладинског клуба у Краљеву 
 

У оквиру пројекта „Развој омладинске политике кроз канцеларије за младе“, 
који финансира Министарство омладине и спорта, Национална асоцијација 
Канцеларија за младе је одабрала три јединице локалне самоуправе за учешће у 
процесу пренамене простора, а на основу Јавног позива јединицама локалне 
самоуправе за обезбеђивање нових простора за младе пренаменом постојећих 
простора који су у државном власништву. Поред Рековца и Новог Kнежевца, град 
Kраљево је једна од изабраних локалних самоуправа.  

Циљ активности је да Национална KЗМ у сарадњи са СKГО, помогне 
јединицама локалне самоуправе да прођу кроз процес преноса власништва са 
Републике Србије на јединице локалне самоуправе и/или пренамене простора у 
просторе за младе и добију идејно решење за наведени објекат од архитекте, који 
ће га израдити у складу са новом наменом, мерама и карактеристикама које 
наведени објекат поседује. 

Тим поводом, у Краљеву је одржан округли сто, на коме су учествовали 
представници локалне самоуправе, Националне асоцијације Kанцеларија за 
младе, Сталне конференције градова и општина и млади. У име града Краљева, 
округлом столу су присуствовали градоначелник др Предраг Терзић, са 
помоћником за омладину и спорт Николом Радевићем, чланом Градског већа за 
заштиту животне средине и омладинску политику Владимиром Лазаревићем, 
запослени у Служби за управљање пројектима и локално економски развој 
Градске управе града Краљева, као и представници Савета за младе, председник 
и чланови Студентског парламента. 
 Помоћник градоначелника Краљева за омладину и спорт Никола Радевић је 
истакао значај тога што је Краљево добило подршку од донатора за израду 
пројектно-техничке документације како би се изградио омладински клуб у нашем 
граду. Он је захвалио на избору Краљ ева за реализацију овог важног пројекта.   

„На састанку су презентовани примери добре праксе, али и потребе града 
Краљева за омладинским клубом и за функционалним објектом који у будућности 
треба да служи свим младима у Краљеву. То је објекат у коме се налази МЗ 
Центар, који је у јавној својини града, има 350 m2 односно 950 m2 са двориштем. 
Мислим да је то најбоља опција за град Краљево да добије мултифункционални 
објекат који ће служити младима овог града, удружењима за младе и 
организацијама које се баве питањима младих. Омладински центар је реалност у 
већини општина и градова у Србији, али, нажалост, не и у Краљеву. Што не значи 
да неће бити у блиској будућности. Ово је први корак ка томе. Надам се да ћемо у 
догледно време моћи да се похвалимо једним од најлепших омладинских клубова, 
ако не у целој Србији, онда бар у овом региону“, нагласио је Радевић објаснивши 
да ће са представницима СКГО и Националне КЗМ обићи објекат, а у наредних 
десетак дана у Краљево ће доћи архитекте који ће урадити процену, предмер а 
потом и пројекат. 

Шеф Одељења за образовање, културу, спорт и омладину и секретар 
истоименог одбора СКГО Маја Кнежевић Ромчевић је истакла да је изузетно 
важно да млади широм Србије имају своје просторе где проводе време.  



„Наши млади одлазе из земље, немају велики број садржаја, проводе време 
на интертнету... Младим људима ми морамо да дамо одређене садржаје. 
Доказано је да, уколико младима дате квалитетне садржаје, и те како су активни и 
проактивни. Када им дате адекватне просторе, где могу да имају аматерска 
позоришта, да имају радионице, како да пишу CV, да имају хабове, где могу млади 
који су изузетно иновативни да размишљају о иновативним идејама, са 3D 
штампачима... ти млади дају нову вредност. Прича о неактивизму се дешава када 
се налазе у општој апатији и немају адекватне садржаје. Морамо деци да дамо 
одређене садржаје како би имали квалитетнији живот. Морамо да направимо јасну 
визију са јасним планом какви ће програми бити како би простори били 
мултифункционални, да одговарају различитим потребама“, истакла јуе 
представница СКГО нагласивши да је на састанку договорено још шире 
укључивање, још већа партиципација, како би се створила јасна слика како ти 
објекти треба да буду урађени, како не би пропадали, већ испуњавали сопствену 
сврху. 

„Када правите просторе, они треба да буду доступни апсолутно свима, не 
можемо да направимо простор у који млади човек инвалид не може да уђе и не 
може да му приступи, то је дикскриминација. Простори за младе морају да буду и  
еколошки одрживи, атрактивни и иновативни. Изузетно ми је драго да су 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић и његов тим препознали важност 
оваквих простора“, рекла је Маја Кнежевић Ромчевић.  

Председник Националне асоцијације Канцеларија за младе Џемалудин 
Паучинац се осврнуо на велики значај договора око реализације овог за Краљево 
важног пројекта. 

„Са једне стране имамо канцеларије за младе које имају омладинске 
клубове, који добро функционишу и дају добре резултате, и већ сад имају потребу 
за прављењем нових омладинских центара по месним заједницама, а са друге 
стране имамо локалне самоуправе које до сада нису формирале и изградиле 
омладински центар. На основу инцијативе са локала, ми смо кроз Пројекат 
Министарства омладине и спорта расписали конкурс на који су се јавиле локалне 
самоуправе које су заинтересоване да просторе који се тренутно користе за неке 
друге потребе или се уопште не користе или су руинирани простор средимо или 
модификујемо односно да припремимо целу документацију како би тај простор у 
једном тренутку био омладински клуб или омладински центар и био у користи 
младих“, рекао је Паучинац.  

Председник Студентског парламента Стефан Аџић сматра да Краљево,  
град који има 20.000 младих особа, сасвим заслужено треба да коначно добије 
сервис младих где ће се млади окупљати, говорити о својим идејама и 
реализовати нешто ново.  

„Средњошколцима управо представљамо све предности града Краљева и 
нашег факултета. Ово је један објекат који ће ући на листу можда и најзначајнијих 
пројеката града Краљева, како би што више средњошколаца уписивало баш наш 
факултет, имајући у виду да је наш факултет ове године добио још један програм - 
инжењерство заштите на раду, који је акредитован од Републике Србије. То нам 
говори да ће овај пројекат имати још већи значај“, рекао је Аџић.  
 


