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AIDS  Acquired Immune Deficiency 
Syndrome 

   (синдром стечене 
имунодефицијенције- СИДА)

АП  Акциони план
АПР  Агенција за привредне 

регистре
БНД Бруто национални доходак
GIZ   Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 
   (Немачка организација за 

међународну сарадњу)
EVS European Voluntary Service
   (Европски волонтерски 

сервис)
ЕУ  Европска унија
ЕУР Евро
EFTA  European Free Trade 

Association
   (Европска асоцијација за 

слободну трговину)
ILO   International Labour Organization 
   (Међународна организација 

рада)
IOM  International Organization for 

Migration
   (Међународна организација 

за миграције)
ЈЛС  Јединице локалне самоуправе
КЗМ Канцеларије за младе
КОМС      Кровна организација младих 

Србије

ЛАП  Локални акциони план
ЛАПМ    Локални акциони план за 

младе
ЛГБТКИ  Лезбо-геј-би-транс-квир-

интерродно
ЛКЗМ   Локална канцеларија за 

младе   
МОР   Међународна 

организација рада
МОС   Министарство омладине 

и спорта 
НАПОР  Национална асоцијација 

практичара/ки 
омладинског рада

НВО  Невладине организације
НФО  Неформално образовање
NEET   Not in Education, 

Employment or Training
    (ван образовног процеса, 

запослења или обуке)
НСМ   Национална стратегија за 

младе
OBESSU  Organising Bureau of 

European School Student 
Unions

    (Канцеларија Европске 
уније средњошколаца)

OSCE   Organization for Security and 
Co-operation in Europe 

    (Организација за 
европску безбедност и 
сарадњу)

ОЦД   Организације цивилног 
друштва

ПАПМ   Покрајински акциони план 
политике за младе

PBILD   Peacebuilding and Inclusive 
Local Development 

    (Izgradnja mira i inkluzivni 
lokalni razvoj)

РЗС   Републички завод за 
статистику

РКМ   Регионални координатори 
за младе

РСД   Динар Републике Србије
СЗО   Светска здравствена 

организација
УН   Уједињене нације
UNAIDS  Joint United Nations 

Programme on HIV and 
AIDS 

    (Удружени програм 
Уједињених нација за HIV 
и AIDS)

UNDAF  United Nations 
Development Assistance 
Framework

    (Програмски оквир за 
стратешко партнерство 
Уједињених нација)

UNDP   United Nations Development 
Programme 

    (Програм Уједињених 
нација за развој)

UNESCO  United Nations Educational, 
Stientific and Cultural 
Organization 

    (Organizacija Ujedinjenih 
nacija za obrazovanje, 
nauku i kulturu)

UNICEF  United Nations International 
Children’s Emergency Fund 

    (Дечији фонд Уједињених 
нација)

UNFPA  United Nations Population Fund 
    (Популациони фонд 

Уједињених нација) 

UNHABITAT  United Nations Human 
Settlement Programme 

     (Програм људских 
насеља Уједињених 
нација)

UNHCR   United Nations High 
Commissioner for Refugees 

     (Високи комесаријат 
Уједињених нација за 
избеглице)

USAID    U.S. Agency for 
International 
Development 

    (Агенција Сједињених 
Држава за међународни 
развој)

УСД   Амерички долар
HIV   Human Immune Deficiency 

Virus 
    (virus humane 

imunodeficijencije)
ЦеСИД  Центар за слободне 

изборе и  
демократију

YiA    Youth in Action (Млади у 
акцији)

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА
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Не би било могуће припремити овај 
извештај без многобројних видова са-
радње и подршке. Посебно бисмо же-
леле да се захвалимо Снежани 
Клашњи, помоћници министра за  ом-
ладину, што је Тиму за евалуацију пру-
жила политичку и моралну подршку; 
затим особљу Министарства омлади-
не и спорта на сарадњи и стављању 
на располагање свих тражених ин-
формација; Марији Раковић и Јовани 
Убипарип из UNFPA на помоћи и подр-

шци; као и Хауарду Вилијамсону 
(Howard Williamson) на стручним саве-
тима и добрим идејама. Поред њих, 
желеле бисмо да се захвалимо и мно-
гобројним представницима локалних 
канцеларија за младе, савета за мла-
де, јединицама локалне управе,  По-
крајинском секретаријату за спорт и 
омладину, регионалним координато-
рима, организацијама младих и за 
младе, фондацијама, клубовима и 
иницијативама младих; стручњацима 

за омладинску политику, национал-
ним представницима и кровним орга-
низацијама, владиним секторима, 
владиним и невладиним органима и 
међународним организацијама на 
њиховој спремности да допринесу 
овој евалуацији датим и повратним 
информацијама. 

 Јаел Охана (Yael Ohana) и  
 Марија Булат 
 23. јануар 2015. 

ИЗРАЗИ ЗАХВАЛНОСТИ

УВОД
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Овај документ представља коначан 
извештај о евалуацији Националне 
стратегије за младе Републике Ср-
бије (НСМ), која је усвојена 2008, и 
њеног Акционог плана за 2009–2014. 
годину (АП), који су за потребе Мини-
старства омладине и спорта Репу-
блике Србије (МОС) и Популационог 
фонда Уједињених нација (United 
Nations Population Fund – UNFPA) у 
Србији радиле Јаел Охана и Марија 
Булат од септембра до децембра 
2014. 

Сврха овог извештаја је пред-
стављање  главних налаза тима за 
евалуацију о реализацији и утицају 
Националне стратегије за младе од 
националног до локалних нивоа, ње-
гови закључци и низ препорука које 
се интерпретирају. Намера извеш-
таја је да се пружи  један системати-
чан преглед постигнутих резултата и 
недостатака, фактора који су подр-
жали или ометали реализацију, те 
решења за потенцијални утицај ак-
тивности изведених у оквиру Нацио-
налне стратегије за младе и њеног 
Акционог плана. 

Овај извештај сачињавају седам по-
главља, и то: 
 •	 увод у пројекат евалуације; 

 •  истраживање „пређашњег и 
садашњег“ контекста	 омла-
динског	 сектора	  у Србији, 
кроз које је сачињена и реали-
зована Национална страте-
гија за младе; 

 •	 	главни	 налази	 евалуације са 
неколико аспеката (шта је ре-
ализовано, који су циљеви ис-
пуњени, који су то кључни сту-
бови акције, главне области 
интервенције, критеријуми за 
учинак, међународни принци-
пи); 

 •	 	закључци Тима за евалуацију 
на основу ових налаза; 

 •  низ важних препорука за ре-
шавање кључних недостата-
ка и изазова за развој омла-
динске политике и 
реализацију, идентификова-
них кроз ову евалуацију;

 •  део којим се обезбеђује пове-
зивање са додатним	 инфор-
мацијама релевантним за 
евалуацију;

 •	 	додатак у одвојеном доку-
менту.

ПРОЈЕКАТ ЕВАЛУАЦИЈЕ

МОС је иницирао евалуацију Нацио-
налне стратегије за младе (2008) и 

Акционог плана (2009–2014), у јулу 
2014. године, обративши се UNFPA 
за техничку помоћ. Са UNFPA списка 
консултаната ангажоване су једна 
међународна консултанткиња (Јаел 
Охана) и једна национална кон- 
султанткиња (Марија Булат), са 
циљем формирања Тима за евалуа-
цију, и оне су отпочеле са радом сеп-
тембра 2014. 

Евалуација је започета имајући на 
уму неколико задатака, и то: 

 •  да се идентификују резултати 
и домети Стратегије; 

 •  да се оцени ниво реализације 
Националне стратегије за 
младе и Акционог плана, по-
себно домет и делотворност 
економског, финансијског, 
људског и техничког доприно-
са  који су коришћени за 
остварење резултата;

 •  да се идентификују фактори 
који су олакшали или ометали 
остварење ових резултата и 
постигнућа, укључујући и пар-
тнерства, развој капацитета и 
створену техничку подршку 
за реализацију;

 •  да се идентификују добра 
пракса и научене лекције у  

погледу основних принципа 
изнетих у Стратегији (на при-
мер, недискриминација, јед-
наке могућности, поштовање 
младих као равноправних 
грађана, охрабривање учешћа 
младих и сарадње са њима, 
интерсекторски приступ по-
требама младих); 

 •  да се дају препоруке за развој 
нове Националне стратегије 
за младе; и

 •  да се узму у обзир плански на-
пори невладиних организација 
(НВО) и развијања партнер-
ских активности у омладин-
ском сектору  у Србији. 

У погледу обухватности, евалуација 
обухвата период од 2008. до 2014, на-
ционалну и локалну примену и утицај, 
и пет главних области стратегије, а 
изведена је на националном нивоу уз 
настојање да се третирају све циљне 
групе стратегије – значајне институ-
ције одговорне за спровођење поли-
тика за младе, омладински радници, 
омладинске организације и млади 
узраста од 15 до 30 година.

У погледу приступа, а имајући у виду 
лимитирану евалуацију и праћење 
НСМ и АП током њиховог спро-

вођења, планирано је да евалуација 
буде сумативна, иако је и релевант-
ност реализације нове Националне 
стратегије за младе (2015–2025) 
била фактор у доношењу препорука. 

Методологија евалуације усред-
сређена је на четири кључне димен-
зије, и то: 

•  евалуација према једанаест	наве-
дених	 циљева	 НСМ, имајући у 
виду под-циљеве и кључне акције; 

•  евалуација у погледу пет темат-
ских приоритета НСМ – образо-
вање и информисање; здравствена 
и социјална заштита; економске мо-
гућности; учешће младих у јавном 
животу и активно грађанство  и ин-
ституционални капацитети; 

•  евалуација од националног до ло-
калног нивоа реализације према 
трансверзалном критеријуму 
учинка, конкретно релевантност, 
делотворност, ефикасност и ли-
дерство; и

•  евалуација према кључним међу-
народним принципима/стандар-
дима у омладинској политици, 
конкретно приступ заснован на 
људским правима, инклузивности, 
родна заступљеност, партиципа-
тивни приступ, свеобухватност, за-

снованост на знању и чињеницама, 
адекватност ресурса и одговор-
ност. 

Евалуација је изведена од августа 
до децембра, и обухватила је сле-
деће активности према редоследу 
реализације:

Опис пројекта: Припрема комплет-
ног описа пројекта за разматрање и 
прихватање од стране партнера на-
ручилаца (UNFPA и МОС), уз изно-
шење главних тачака  на које ће ева-
луација бити усредсређена, као и на 
који начин. 

Мапирање заинтересованих страна: 
Тим за евалуацију извршио је де-
таљну анализу актера и заинтересо-
ваних страна укључених у развој и 
реализацију НСМ, као и оних који су 
имали интереса за њену реализа-
цију, и повезивање заинтересованих 
страна према одређеним циљевима 
НСМ који су их највише интересова-
ли, било да су били у својству реали-
затора или надзирали њену реализа-
цију. 

Анализа	документације: Преглед ма-
теријала био је усредсређен на нала-
жење обједињеног материјала за 

УВОД

http://www.mos.gov.rs/
http://www.mos.gov.rs/
http://www.mos.gov.rs/
https://data.unfpa.org/docs/srb
https://data.unfpa.org/docs/srb
https://data.unfpa.org/docs/srb
https://www.linkedin.com/in/yaelohana
https://www.linkedin.com/profile/view%3Fid%3D393892808%26authType%3DNAME_SEARCH%26authToken%3DI6OW%26locale%3Den_US%26trk%3Dtyah2%26trkInfo%3DtarId%253A1420542670558%252Ctas%253Amarija%2520bulat%252Cidx%253A1-1-1
https://www.linkedin.com/profile/view%3Fid%3D393892808%26authType%3DNAME_SEARCH%26authToken%3DI6OW%26locale%3Den_US%26trk%3Dtyah2%26trkInfo%3DtarId%253A1420542670558%252Ctas%253Amarija%2520bulat%252Cidx%253A1-1-1
https://www.linkedin.com/in/yaelohana
https://www.linkedin.com/in/yaelohana
https://www.linkedin.com/profile/view%3Fid%3D393892808%26authType%3DNAME_SEARCH%26authToken%3DI6OW%26locale%3Den_US%26trk%3Dtyah2%26trkInfo%3DtarId%253A1420542670558%252Ctas%253Amarija%2520bulat%252Cidx%253A1-1-1
https://www.dropbox.com/s/iw3hmwd3dnr8q60/Project description 30 September 2014 .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j8k5srq0fpt32t/Stakeholders%2527 Mapping January 11 2015 final .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4twu1nyyhc4zz40/AACJJ1iWidiSIjtuaqI7-E3Qa?dl=0


1312 УВОДЕВАЛУАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ (2008-2014) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АКЦИОНОГ ПЛАНА (2009–2014)

евалуацију који директно повезује 
резултате у вези са реализацијом 
НСМ и утицајем Стратегије. 

Посете: Посете су обављене од 8. до 
16. новембра и обухватиле су Бео-
град, Источну и Западну Србију и 
Војводину, укупно 9 градова и варо-
шица, како у руралним, тако и у урба-
ним срединама, као и директне 
састанке са око 80 институција и ор-
ганизација из омладиснког сектора  
у Србији. 

Додатне	консултације	и	захтеви	за	
информације како би била ра- 
зјашњена отворена питања са заин-
тересованим странама које нису 
могле да присуствују састанцима 
током посета, или да би се добио 
приступ додатним подацима (ком-
плетан списак заинтересованих 
страна које су учествовале у евалу-
ацији може се видети путем датог  
линка).

Анкетирање	 заинтересованих	 стра-
на	обављено је у периоду од почетка 
октобра до краја новембра 2014. 
како би се добио увид у разумевање 
нивоа реализације једанаест циље-
ва НСМ код кључних заинтересова-
них страна. Прикупљање	 и	 анализа	

документованог	материјала вршени 
су на текућој основи током читавог 
пројекта евалуације.

Састанак	о	валидацији уз отворено 
учешће одржан је 8. децембра 2014. 
како би били размотрени главни на-
лази и закључци нацрта извештаја 
о евалуацији са сваком дотичном 
заинтересованом страном, уз број-
но присуство тога дана. Формулар 
за повратну информацију био је на 
располагању од 9. до 20. децембра 
2014. године, тако да је свако ко 
није могао да присуствује састанку, 
а желео је да нечим да свој допри-
нос, могао то да учини, мада је од-
зив у том смислу био слаб. Ком-
плетној бази података из 
докумената и материјала коришће-
них током евалуације може се при-
ступити преко линка на којем се на-
лази архива евалуације. 

ИЗАЗОВИ НА КОЈЕ СМО 
НАИШЛИ ТОКОМ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ

Пре него што проговоримо о изазо-
вима на које смо наишли током ева-
луације, примерено би било упутити 
неколико напомена  у вези са садр-
жајем овог дела. Овде се мора по-

менути специфичност српског кон-
текста у којем се одвијала ева- 
луација. НСМ је само једна од ма-
лог броја владиних стратегија које 
су успеле да дођу у фазу имплемен-
тације, а свеобухватна „култура“ 
креирања политика које се засни-
вају чињеницама, њихова импле-
ментација и евалуација би тек тре-
бало да се развије широм владиног 
сектора. За похвалу је што је ова 
евалуација затражена, без обзира 
на изазове са којима се суочавала, 
и упркос могућем утицају на обух-
ватност и детаљни аспект евалуа-
ције, који су ти изазови могли да 
произведу.  Поред тога, евалуација 
је настојала да избегне „сваљи-
вање кривице“ за било које ограни-
чење на које се наишло, пошто по-
здравља интерконекцију одговор- 
ности за НСМ која у приличној мери 
превазилази МОС и организације 
младих и за младе.

Ова евалуација трпела је од недо-
статка	систематског	мониторинга	и	
евалуације различитих мера импле-
ментираних у оквиру НСМ током чи-
тавог периода реализације Страте-
гије (2008–2014), мада су првобитно 
били иницирани развој и реализа-
ција оквира за мониторинг и евалуа-

цију. Подаци за квантитативну ева-
луацију и мониторинг нису доступни 
за већину аспеката реализације 
Стратегије, изузев за давање гранто-
ва кроз шире покренуте програме, а 
није прикупљена ни већина квалита-
тивних података евалуације. Поред 
тога, подаци расположиви за разли-
чите године прикупљани су уз ко-
ришћење различитих метода и могу 
се поредити само на најједностав-
нијем нивоу. 

Даље, мада је НСМ развијена на ос-
нову последњих истраживања о 
стању	 и	 потребама	 младих	 људи	 у	
Србији која су била доступна у време 
развоја Стратегије, питање оцене 
утицаја НСМ било је искомпликова-
но чињеницом да нису	 сачињене	
свеобухватне	 полазне	 основе	 за	
припрему	израде	НСМ, нити су биле 
доступне у време рада на евалуа-
цији. Отуда, тешко је установити у 
којој су се мери променили специ-
фични аспекти стања код младих, 
идентификовани 2007. Па чак и да су 
такве полазне основе постојале, и да 
су се током периода стратегије ре-
довно ажурирале, оцена утицаја у 
овој области представља ноторни 
проблем – пошто је практично немо-
гуће успоставити узрочно-последич-

ни однос између одређених интер-
венција (које укључују само неке 
младе људе), као ни промена у ква-
литету живота младих у целини. 

Овим се не тврди да нема релевант-
них забележених статистичких пода-
така о младима, нити се каже да није 
било никаквог истраживања, већ је у 
бити изнад представљеног изазова 
недостатак	 систематичног	 ко-
ришћења	 информација	 које	 се	 ру-
тински	 прикупљају	 и	 које	 су	 распо-
ложиве	 као	 део	 свеопштег	 оквира	
мониторинга	 и	 евалуације. Овим 
проблемом и његовим узроцима 
(укључујући и питање капацитета и 
ресурса) детаљније се баве по-
главља о налазима евалуације и о 
закључцима. 

Додатни изазов односио се на вре-
ме	 евалуације у односу на остала 
два кључна процеса: развој нове 
Стратегије за младе и оцењивање 
омладинске политике у Србији од 
стране Савета Европе. Чињеница да 
је нова стратегија била у фази при-
преме пре израде ове евалуације и 
пре него што је Савет Европе завр-
шио оцену омладинске политике, из-
азвала је негодовање и фрустрацију 
многих заинтересованих страна у 

омладинском сектору. Ова ситуа-
ција довела је у питање легитимитет 
евалуације – у чему су најмање две 
заинтересоване стране одбиле да 
учествују – као начин исказивања  
њиховог противљења онима који су 
одговорни за одлуку да се изради 
нова стратегија пре него што би ева-
луација могла бити завршена. Осим 
тога, општу атмосферу у сектору 
младих у време извођења евалуа-
ције карактерисала је релативна ре-
зигнација, што потврђује чињеница 
да су многе заинтересоване стране 
постављале питање – која је сврха 
извођења евалуације ако она не 
може формално да утиче на садржај 
нове стратегије. Ипак, у току евалуа-
ције више руководство МОС уочило 
је ову забринутост и показало разу-
мевање, тако да је усвајање нове 
стратегије одложено како би се омо-
гућило разматрање препорука ове 
евалуације и њихово уношење у 
Стратегију пре њеног формалног 
усвајања.

Општи	 проценат	 учешћа	 заинтере-
сованих	 страна	 у	 евалуацији	 је	 ра-
зочаравајући. На питања заинтере-
сованих страна у анкети добијена 
су 52 одговора од потенцијалне гру-
пе испитаника од преко 1.000 осо-

https://www.dropbox.com/s/jxzwv79qyjwyhjn/Field visit programme as run .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3avtzungygmz62o/List of stakeholders met .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3avtzungygmz62o/List of stakeholders met .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gfds52l2d3m6w5/Stakeholder survey blank EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gfds52l2d3m6w5/Stakeholder survey blank EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgdl0lxdbykzjps/AGENDA Evaluation of the NYS Serbia Validation Conference.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8vqx6mi7yjvm0k/Komentari na prvi nacrt evaluacionog izve%25C5%25A1taja za sprovo%25C4%2591enje NSM%253A Feedback to draft 1 of the NYS evaluation report.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8vqx6mi7yjvm0k/Komentari na prvi nacrt evaluacionog izve%25C5%25A1taja za sprovo%25C4%2591enje NSM%253A Feedback to draft 1 of the NYS evaluation report.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4twu1nyyhc4zz40/AACJJ1iWidiSIjtuaqI7-E3Qa?dl=0
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ба1. Слично томе, слаб одзив за 
учешће на округлим столовима ор-
ганизованим током посета регио-
нима примећен је код локалних кан-
целарија за младе, локалне оп- 
штинске администрације и органи-
зација цивилног друштва (ОЦД) у 
већим регионалним центрима. 
Чини се да је ово последица неколи-
ко фактора, укључујући и за-
кашњење са којим су заинтересо-
ване стране, посебно оне из Владе, 
примиле позив за учешће у евалуа-
цији; затим општу атмосферу ре-
зигнираности и разочарења међу 
наведеним јавним актерима, недо-
статак интересовања за младе у 
неким секторима, недовољно ак-
тивну промоцију евалуације; као и 
чињеницу да је, поред осталог, одр-
жавана у доба године када су сви 
веома заузети. 

Други изазов односи се на квалитет	
учешћа	 у	 евалуацији. Ниво при-
премљености заинтересованих 
страна које су учествовале у евалу-
ацији није био адекватан.  Иако је 
већина заинтересованих страна 
била искрена и спремна да се анга-
жује, неколико кључних заинтере-

сованих страна је или отказало 
учешће или се нису појавиле на 
састанцима које је предвидео тим 
за евалуацију током посета на ло-
калном нивоу; или су пак дошле не-
припремљене за разматрање спец-
ифичних циљева имплементације 
за коју су и оне биле одговорне. И 
док су неке од њих доцније доста-
виле документацију коју би Тим мо-
гао да искористи за извештај, по-
стоји веома велика разлика између 
детаља о перспективама када се 
специфични проблеми, изазови и 
недостаци испитују у личном кон-
такту (vis-a-vis), и када се чита доку-
мент припремљен за показивање 
постигнућа. Евалуацијом је уста-
новљено да поједини актери из 
Владе чије су се функције директно 
односиле на трансверзална питања 
која третира Стратегија, као да нису 
били свесни проблема, или пак као 
да нису били у позицији да пробле-
ме разматрају са становишта мла-
дих. Ово је било очигледно по 
општем недостатку информација 
који су те агенције исказале у одно-
су на младе у старосној групи од 15 
до 30 година и посебним подгрупа-
ма којима се евалуација бавила. По-

следња промена Владе (март–јун 
2014), која је као последицу имала 
значајну измену особља широм 
владиних сектора, одговорног за 
реализацију НСМ (ван МОС), свака-
ко је томе допринела. 

Коначно, ресурси	 и	 време	 који	 су	
били	на	располагању	за	 евалуацију,	
мада	 нису	 занемарљиви,	 ипак	 нису	
били	 довољни	 за	 остварење	 циља	
укључења	великог	броја	оних	којима	
је	НСМ	од	користи, тј. младих људи. 
Одржано је неколико састанака у 
стилу „фокус групе“ који су обухва-
тили младе ангажоване на пројек-
тима који су добили средства од 
МОС, а посећени су и омладински 
клубови , инфо центар за младе и 
неколико локалних канцеларија за 
младе, где су одговарајући посред-
ници окупљали младе да, заједно 
са Тимом за евалуацију, разматрају 
НСМ. Па ипак, ово не представља 
широко учешће младих којих се 
тиче НСМ, и овакви састанци откри-
ли су да се НСМ свакако дотиче 
више „активних младих“, под усло-
вом да су ти млади људи били во-
лонтери или лидери у контексту 
рада са младима. 

1 Овај број је израчунат на онову величине групе заинтересованих страна које су на неки начин биле укључене у развој нове НСМ. 

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ ЗА 
ОМЛАДИНСКИ СЕКТОР У 
СРБИЈИ И НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ (2008) 

ВИЗИЈА, ОСНОВНИ 
ПРИНЦИПИ, КЉУЧНЕ 
ПОТРЕБЕ МЛАДИХ И 
ПРИОРИТЕТИ НСМ 2008. 

НСМ је усвојена 2008. године и пред-
ставља визију за младе, и то: 

Млади у Србији у 21. веку су активни и 
равноправни учесници у свим обла-
стима друштвеног живота и имају јед-
нака права и могућности за пуни раз-
вој својих потенцијала. То подразумева 
њихову активну улогу у породичном 
животу, образовању, запошљавању, 
здрављу и укупном друштвеном живо-
ту. Млади стичу нова знања и иску-
ства, друже се и такмиче са својим вр-
шњацима широм света, путују, али се и 
враћају у своју земљу, где активно, од-
говорно и вредно примењују сва стече-
на знања и остварују квалитетан жи-
вот.

Стратегија је сачињена уз узимање 
у обзир 10 кључних принципа који 
са једне стране могу бити тумачени 
посредством вредности наведених 

у цитираној визији, а са друге могу 
да се изведу из вредности наведе-
них у неколико кључних национал-
них и међународних докумената, а 
нарочито из: 
 • Устава Републике Србије;
 •  Универзалне декларације о 

људским правима;
 •  Конвенције Савета Европе о 

људским правима; и
 •  Основних слобода и Међуна-

родног пакта о грађанским и 
политичким правима.

НСМ из 2008. и њен Акциони план 
2009–2014, настоје да преко наведе-
не сврхе, посебних циљева и зацрта-
них мера, нагласе;
 •	 	поштовање	 људских	 права	

младих људи без обзира на 
пол, расу и националност, вер-
ска или политичка уверења, 
сексуалну оријентацију, со-
цијални статус или функцио-
налне сметње, дајући једнаке 
могућности у складу са соп-
ственим потребама младих, 
њиховим избором и способ-
ностима; 

 •	 	равноправност младих уз на-
гласак на значај једнаких 
шанси, приступ информи-
сању, лични развој, доживот-

но учење и запошљавање, уз 
узимање у обзир избора и 
потреба младих, и наглаша-
вајући поштовање родне    
равноправности, недискри-
минације, слободе, достојан-
ства, безбедности, личног и 
друштвеног развоја младих; 

 •	 	одговорност оних који раде са 
младима и одговорност са-
мих младих; 

 •	 	доступност специфичних ре-
сурса младих, служби и про-
грама уз наглашавање зна-
чаја и неопходности пре- 
познавања компетентности и 
потенцијала младих као 
друштвеног ресурса, и по-
свећеност служби за здравље 
младих, програма за слобод-
но време и инклузивно обра-
зовање;

 •	 	солидарност – међугенера-
цијска солидарност младих и 
између вршњака у смислу 
развоја демократског грађан-
ства, ненасиља и толеранције; 

 •	 	сарадњу између младих и њи-
хових вршњака уз наглаша-
вање слободе самоорганизо-
вања на локалном, наци- 
оналном и међународном ни-
воу; 

http://www.youthpolicy.org/national/Serbia_2008_National_Youth_Strategy.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Serbia_2008_National_Youth_Strategy.pdf
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 •	 	активно	учешће	младих	у про-
цесу доношења одлука и у ак-
тивностима које доприносе 
изградњи бољег друштва уз 
наглашавање права, места, 
средстава и специфичне под-
ршке коју могу да користе; 

 •	 	интеркултурализам уз акце-
нат на поштовање различито-
сти у свим областима људског 
живота, толеранције, интеркул-
туралног дијалога међу млади-
ма; и развијање спремности за 
и разумевање и уважавање 
заједничких вредности; 

 •		 	доживотно	учење уз акценат 
на промовисање компетент-
ности, укључујући и знање и 
практичне вештине, путем 
повезивања формалног и не-
формалног образовања, као 
и развој сертификације ква-
литета програма формалног 
и неформалног образовања; 
и

 •	 	заснованост	 на	 стратешки	
утемељеним	чињеницама	 на-
глашавајући да би стратешки 
концепт, принципи и активно-
сти требало да буду заснова-
ни на тачним и релевантним 
подацима који проистичу из 
истраживања о младима. 

Узимајући у обзир наведене принци-
пе, а посебно последњи који се одно-
си на заснованост	на	чињеницама		за	
стратегију	за	младе, НСМ је сачињена 
уз уважавање најновијег истражи-
вања о стању	и	потребама	младих	у	
Србији које је било на располагању у 
време израде Стратегије. Требало би, 
међутим, приметити да ова анализа 
стања није свеобухватна студија о 
стању младих у Србији, у форми сту-
дије превасходно засноване на пода-
цима. Она више даје „широки преглед“ 
о стању у неколико области од стра-
тешког значаја за заинтересоване 
стране укључене у процес развоја 
НСМ. То су: активно учешће у друштву, 
институционални оквир за сарадњу, 
организовање и учешће у доношењу 
одлука, информисање, једнаке  шан-
се, као и ризик од социјалног искљу-
чивања  и неједнакости; затим изу-
зетност резултата и достигнућа, 
квалитет слободног времена: култур-
не манифестације и спортске актив-
ности, формално и неформално обра-
зовање, запошљавање младих, 
самозапошљавање и предузетни- 
штво; као и сигурност, здравље, чове-
кова средина и одрживи развој. И док 
је исправна одлука о приступању ана-
лизи стања остала делимично ис-
пуњена, и мада се њоме дају докази о 

потреби бављења овим проблемима 
и разумевању потреба младих, стање 
младих као такво према приказаним 
подацима није довело до избора при-
оритета укључених у Стратегију. Ова 
појединост биће размотрена у доц-
нијој фази овог извештаја. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – КРАТАК 
ПРИКАЗ КЉУЧНИХ ПОДАТАКА 
О МЛАДИМА 

Као што је наведено, тренутно не по-
стоји посвећена студија о стању 
младих у Србији базирана на подаци-
ма, а ова евалуација није имала нити 
намеру, нити ресурсе да то буде. Па 
ипак, неколико актуелних кључних 
информација о Републици Србији и 
њеном омладинском сектору, кори-
сне су за контекст НСМ и налазе 
Тима за евалуацију у погледу нивоа 
њене реализације и њеног утицаја. 

Према подацима међународних ин-
ституција и независних консултант-
ских агенција, Република Србија је:

 •  у 2013. години имала БНД 
(бруто национални доходак) 
по глави становника (Атлас 
методологија) од 5.730 УСД 
(извор: Светска банка);

 •  била рангирана на 77. месту 
од 187 земаља и територија 
(са индексом 0,745) према ин-
дексу хуманог развоја у 2013. 
(извор: UNDP – United Nations 
Development Programme);

 •  имала коефицијент 29,62 пре-
ма ЏИНИ индексу (GINI Index) у 
2010. (извор: Светска банка);

 •  имала индекс 70,61 према ин-
дексу друштвеног прогреса у 
2014. (извор: Индекс друштве-
ног прогреса);

 •  рангирана као 42. према ин-
дексу о постојању корупције у 
2013. (извор: Transparency 
International);

 •  имала индекс 25,05 према ин-
дексу о слободи штампе у 2014. 
(извор: Репортери без граница); 

 •  сврстана у категорију полукон-
солидованих демократија (са 
3,64 бода од могућих 7) у 2014. 
према Извештају „Државе у 
транзицији“ (извор: Freedom 
House). 

Према Закону о младима Републике Ср-
бије из 2011, „млади“ су дефинисани као 
лица старосне доби од 15 до 30 година. 

Према истраживању о становништву 
(Републички завод за статистику – РЗС, 
2011), број лица старосне доби од 15 до 
30 година износио је 1.419.328, или 
19,74% од укупног броја становника. 
Према истим подацима, проценат ста-
новника старосне доби од 15 до 30 го-
дина опао је за 1,8% између 2002. и 
2011. године. Ово смањење може се 
приписати ниској стопи рађања са јед-
не стране, а са друге порасту миграције 
младих из Србије, што у суштини одра-
жава развој и у другим деловима Евро-
пе. Даље, млади људи су неравномерно 
настањени широм Србије. Миграције у 
Србији, при чему се млади селе у већа 
места и главни град у потрази за обра-
зовањем и могућностима запошља-
вања које нису доступне у њиховим ру-
ралним заједницама, допринеле су 
старењу становништва у многим рурал-
ним областима. У изолованим рурал-
ним деловима Србије уобичајено је да 
једине „младе“ тамо чине деца узраста 
за основну школу, а технички гледано, 
већина њих не потпада под НСМ.2

Следећи изабрани индикатори дају 
слику о стању, изазовима и гле-
диштима о младима у Србији: 

•	 	Развој	младих: 0,70 (55. од 170 зе-
маља) (извор: Програм за младе 
Комонвелта); 

•	 	Писменост: Оба пола (15 до 24 го-
дине старости): 99,27% (мушкар-
ци: 99,29%; жене 99,25%) у 2011. 
(извор: UNESCO); 

•	 	Уписано	 у	 средње	 школе: Оба 
пола (15 до 24 године старости): 
90,44% (мушкарци: 89,56%; жене: 
91,37) у 2012. (извор: UNESCO – 
United Nations Educational, Stientific 
and Cultural Organization); 

•	 	Рано	 напуштање	 школовања: 
8,5% у 2011. (RZS, 2011); мање него 
што је просек у ЕУ у 2011. – 13,5% 
(извор: Извештај ЕУ о младима):

•	 	Корисници	 дувана: Оба пола (13 
до 15 година старости): 10,4% 
(мушкарци: 10,8%; жене: 9,6%) у 
2010. (извор: СЗО – Светска 
здравствена организација); 

•	 	Незапосленост: 40,4% за узраст од 
15 до 30 година, у априлу 2013. (из-
вор: РСЗ, 2011, Истраживање о рад-
ној снази 2013), скоро двоструко 
више од просека ЕУ у 2012. од 23% 
(извор: Извештај ЕУ о младима);

•	 	HIV	код	одраслих	(15	до	49	годи-
на	старости)	у	2013: 0,05% (извор: 

2  Тим Уједињених нација за Србију, Оцена заједничких показатеља, Србија, Нацрт од 5. септембра 2014, у припреми од стране UNDAF (United Nations 
Development Assistance Framework – Програмски оквир за стратешко партнерство Уједињених нација), прихваћена од Владе Републике Србије.

https://www.dropbox.com/s/07wf8j7sswjq9ss/2014 UN Common Country Assessment English September.docx?dl=0
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UNAIDS – Joint United Nations 
Programme on HIV and AIDS) уз запа-
жене нове случајеве код младих 
узраста 15 до 30 година;

•	 	NEET	 особе (Not in Education, 
Employment or Training – ван обра-
зовног процеса, запослења или 
обуке): 25,1% међу младима старо-
сти од 15 до 24 године (извор: РЗС, 
2011, Истраживање радне снаге, 
октобар 2012), док је просек у ЕУ у 
2012. износио 13% (извор: Извеш-
тај ЕУ о младима 2012);

•	 	Предузетништво: 20% младих у 
Србији размишља о отпочињању 
сопственог бизниса, према истра-
живању ЦеСИД (Центар за слобод-
не изборе и демократију) вршеном 
2012. под називом „Положај и по-
требе младих“ (Situation and needs of 
youth). Еуробарометар (2011) по-
казује да у ЕУ скоро двоструко 
више младих размишља о осни-
вању сопственог бизниса.

ОМЛАДИНСКИ СЕКТОР У 
СРБИЈИ 

Мало историјата за почетак. И док на-
пори за институционализовање омла-
динског сектора и омладинске полити-
ке у Србији сежу до врло раних 
двехиљадитих, и док су многи кључни 

актери у том периоду били покретачи 
потоњих напора, тек је 2007. године Ср-
бија отпочела процес креирања и 
усвајања Националне стратегије за 
младе, и при томе установила Мини-
старство омладине и спорта са задат-
ком да реализује и надгледа будућу 
стратегију. Године 2008, MOC је изра-
дио нацрт прве српске Националне 
стратегије за младе уз учешће стручња-
ка за омладинску политику, организа-
ција цивилног друштва, владиних аген-
ција и министарства других сектора, и 
уз консултацију неколико хиљада мла-
дих. Године 2009. усвојен је Национал-
ни акциони план који је зацртао актив-
ности за реализацију стратегије, и 
бројне индикаторе за његову оцену, са 
роком до краја 2014. године. А 2011. го-
дине, Скупштина је усвојила Закон о 
младима који ступа на снагу од 2012, 
први ове врсте у историји Србије.

Описани процес који је довео до успо-
стављања оквира за омладинску по-
литику био је главни окидач за омла-
дински сектор у Србији. У европским 
круговима ово се сматра моделом за 
креирање омладинске политике ус-
лед чињенице да је то био пример 
партиципативног	 приступа, обухва-
тајући све категорије заинтересова-
них страна за креирање омладинске 

политике, а дао је и знатан простор 
самим младим људима; у њему је ом-
ладински цивилн сектор  уочен као 
кључни	 покретач	 иницијатива	 и	
кључни	 партнер	 у	 процесу	 развоја	
НСМ; постигнут је успех у доношењу 
посебног закона	о	младима (Закон о 
младима из 2011), који представља 
теоријску основу на којој се  омладин-
ска политика може развијати без об-
зира на редовне промене владе; и 
признат је и дат одговарајући простор 
међународним	стандардима обухва-
тивши кључне документе о људским 
правима и долазећи европски консен-
зус о принципима омладинске поли-
тике. Ако пре иницијативе цивилног 
друштва за доношење НСМ и осни-
вања МОС омладина није била на по-
литичкој агенди и није постојала у 
свести јавности као важно „питање“, 
2014. године ситуација је изгледала 
сасвим другачије. У ствари, нешто 
што се данас може назвати „омладин-
ски сектор“, сада сасвим сигурно по-
стоји у Србији. 

У време настанка ове евалуације (но-
вембар 2014), главни актери заинте-
ресованих страна омладинског секто-
ра у Србији могли би бити 
идентификовани коришћењем сле-
деће категоризације (Табела 1):

У ВРЕМЕ НАСТАНКА ОВЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ (НОВЕМБАР 2014), ГЛАВНИ АКТЕРИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА ОМЛАДИНСКОГ 
СЕКТОРА У СРБИЈИ МОГЛИ БИ БИТИ ИДЕНТИФИКОВАНИ КОРИШЋЕЊЕМ СЛЕДЕЋЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ (ТАБЕЛА 1):

Извршни	огранак Министарство омладине и спорта
Покрајински секретаријат за  спорт и омладину у Аутономној Покрајини Војводини3 
136 локалне канцеларије за младе 
4 регионална координатора, у функцији подршке локалним канцеларијама за младе 
Известан број ЈЛСУ (јединица локалне самоуправе) са локалним секретаријатима 
за младе (често у комбинацији са спортом).

Законодавни	огранак Преко 100 локалних савета за младе (Општинско тело за омладину са саветодав-
ним функцијама) у градовима у Србији, од којих је 46 у функцији
Покрајински савет за младе  у Аутономној Покрајини Војводина

Цивилни	сектор 800 посебних омладинских ОЦД (које иду од локалног и досежу национални ниво) 
регистрованих у јединственој евиденцији  МОС, са знатно већим бројем регистро-
ваних у „привредном регистру“ Републике Србије
Непознат број ОЦД које воде програме за младе и користе радну снагу младих 
волонтера, али који нису „ексклузивно за младе“
Непознат број „неформалних“ група младих4 
3 репрезентативне  „платформе“ националних организација: КОМС (Кровна 
организација младих Србије ), , представничко тело младих (основана 2011) призна-
та од стране Европског форума младих; платформа националних и других органи-
зација које спроводе  омладински рад -  НАПОР (Национална асоцијација практича-
ра/ки омладинског рада – (основана 2009), и платформа за представљање 
интереса локалних канцеларија за младе - Национална асоцијација локалних канце-
ларија младих (основана 2012)

3  Ово је јединствена структура у Србији, за коју не постоји еквивалент у другим регионима, и суштински одражава МОС у смислу улоге и функције, али 
на покрајинском нивоу.

4  Омладинске неформалне групе су мале нерегистроване асоцијације младих људи. Оне добијају повремену пројектну подршку преко програма фи-
нансирања НСМ и других извора који су за њих отворени, воде активности у малим групама младих и за њих, на њихову сопствену иницијативу.

http://www.mos.gov.rs/dokumenta/omladina/istrazivanja/?lang=lat;
http://www.mos.gov.rs/dokumenta/omladina/istrazivanja/?lang=lat;
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_en.pdf
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Цивилни	сектор Непознат број младих, савета ученика и студената и парламената широм земље5

Најмање две  фондације заједнице , „Искорак“ – фондација заједнице за регион 
Тимока и Обреновачка фондација младих. Више информација на: http://www.
zainicijativa.org/ односно http://oyf.rs/.
Непознат број омладинских клубова и центара које финансирају градови и који су 
независни, укључујући и један који је добио Ознаку квалитета за омладинске 
центре Савета Европе – „Еко центар“ Сремски Карловци.

Међународни	актери Србија има користи од присуства неколико кључних међународних актера и 
страних донатора чији грантови и оперативни програми обухватају циљеве у вези 
са младима, или младе као кориснике или циљне групе специфичних програма, 
укључујући агенције Уједињених нација (Међународну организацију за миграције 
(IOM – International Organization for Migration), UNFPA, Дечији фонд Уједињених нација 
(UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP), Европску унију 
(Erasmus+, Савет Европе, Немачку организацију за међународну техничку сарадњу 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), Агенцију САД за 
међународни развој (USAID – U.S. Agency for International Development)), Британски 
савет (British Council), амбасаде и спољне финансијске механизме Краљевине 
Норвешке, Савезне Републике Немачке, Републике Италије, Краљевине Холандије.

Истраживачи	и	
независни	експерти

Србији још недостаје препознатљива заједница истраживача за  младе, јер држава  
нема користи од одређених независних и непристрасних институција које имају 
како друштвену, тако и формалну препознатљивост за извођење квантитативних и 
квалитативних истраживања омладинске политике, евалуације и мониторинга. 
Упркос томе, спроведена су многа истраживања у Србији и у вези са њом, као и у 
вези са њеном омладином и омладинским сектором; велики број професионалаца 
у овом сектору ради и објављује истраживања, а неколико их је укључено како у 
међународне омладинске мреже, тако и у истраживачке. Неколико наведених 
међународних актера редовно се укључује у истраживања, и мада се чини да се 
много материјала објављује на енглеском језику, много тога није познато другим 
актерима у овом сектору, нити га они користе.

Даље, омладински сектор у Србији у 
2014. уоквирен је различитим закон-

ским канонима и стратешким доку-
ментима, од којих су многи донети од 

момента усвајања НСМ и оснивања 
МОС. 

ТАБЕЛА 2: ИЗБОР ЗАКОНА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА КОЈИ СУ НА СНАЗИ У СЕКТОРУ МЛАДИХ

Назив	документа	 Објављен	под	бројем	и	датумом

Национална	стратегија	за	младе	 Службени гласник РС, бр. 55/2008

Акциони	план	за	реализацију	Стратегије	за	период	
2009–2014.	

Службени гласник РС, бр.7/2009

Стратегија	каријерног	вођења	и	саветовања	са	Акционим	
планом	за	период	2010–2014.

Службени гласник РС, бр. 16/2010

Закон	о	младима Службени гласник РС, бр. 50/2011

Правилник	о	садржају	и	начину	вођењу	јединствене	
евиденције	удружења	младих,	удружења	за	младе	и	
њихових	савеза

Службени гласник РС, бр. 50/2011

Правилник	о	финансирању	и	суфинансирању	програма	и	
пројеката	од	јавног	интереса	у	сектору	младих

Службени гласник РС, бр. 8/2012 и 11/2013

Одлука	о	оснивању	Фонда	за	младе	таленте Службени гласник РС, бр. 71/2008, 44/2009, 
37/2011, 19/2012, 86/2012, 102/2012, 56/2013, 
87/2013 и 114/2014

5  Неке од ових структура чланице су регионалних и/или националних платформи студентских организација, укључујући и једну која је чланица OBESSU 
(Organising Bureau of European School Student – Канцеларија Европске уније средњошколаца).

http://www.zainicijativa.org/
http://www.zainicijativa.org/
http://oyf.rs/
http://www.britishcouncil.rs/
http://www.obessu.org/
http://www.obessu.org/
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Назив	документа	 Објављен	под	бројем	и	датумом

Политика	запошљавања	младих	и	Акциони	план	2009–
2011.	(оквир	за	средњорочну	политику)

Израђен уз техничку помоћ МОР (Међународне 
организације рада (ILO – International Labour 
Organization))

Здравље	младих	и	Стратегија	развоја Службени гласник РС, 55/2005, 71/2005 и 101/2007

Национални	програм	за	здравствену	заштиту	жена,	деце	
и	омладине

Осим тога, други правни и стра-
тешки документи који се „не тичу 
посебно младих“ делују узајамно 
са посебним законодавством о 
младима и стратешким оквиром, 
при чему у неким случајевима по-
пуњаваjу законске празнине, а у 
некима се преклапају или удво-
стручују постојеће одредбе. Таква 
документа су Закон о локалној са-
моуправи из 2007, Закон о удру-
жењима из 2009. и Национална 
стратегија запошљавања 2011–
2020. 

Теоријски, ови законодавни и стра-
тешки документи требало би да 
буду комплементарни и да се 
узајамно подржавају, како би били 
постигнути заједнички и специфич-
ни циљеви за младе, укључујући и 
оне зацртане у НСМ. Истовремено, 
постоји неколико различитих дефи-
ниција појма младих у републич-
ком законодавству, те се чини да 
има мало хармонизације појмова у 
републичком законодавству који 
се посебно тичу младих, и код раз-
личитих стратегија са посебним 

циљевима младих,6 као и мало ути-
цаја напора МОС да се координира 
реализација са другим министар-
ствима, чак и са онима која су по-
себно одговорна за кључне аспек-
те НСМ, и мада постоје неки 
„формални“ механизми које НСМ 
прописује. 

Према документацији прибавље-
ној од МОС, формални однос у 
српском омладинском сектору 
може бити приказан на следећи на-
чин: 

6  Преглед разних дефиниција које се односе на категорије годишта младих како су дефинисане различитим републичким прописима можете прочи-
тати у извештају Млади и јавна политика у Србији, Тања Азањац, Донатела Брадић, Ђорђе Кривокапић, Мрлен Споери /Marlene Spoerri/, Татјана 
Стојић, Youth Policy Press, 2. издање, 2014, стр. 54-55, табела 4. Оцена координације и међусекторске сарадње је обрађена у следећим поглављима: 
Налази и Закључци. 

НИВО ОРГАН ОСНОВНИ	ДОКУМЕНТ ТЕЛО	ОДГОВОРНО	
ЗА	ДИЈАЛОГ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ	
ЦИВИЛНОГ	
ДРУШТВА

НАЦИОНАЛНИ Народна	скупштина	
Републике	Србије 
(одбор задужен за 
младе)

Влада	Србије 
(Министарство 
омладине и спорта 
+  министарства 
одговорна за 
специфичне 
области у оквиру 
омладинског 
сектора)

Национална стратегија за 
младе, Закон о младима

Стратегије у области 
здравства, спорта, 
образовања, каријерног 
саветовања, запошља-
вања, економског развоја, 
одрживог развоја, 
људских права итд.

Савет за младе 
(2014)

Кровна 
организација 
младих 

Национална 
асоцијација 
локалних 
канцеларија за 
младе

ПОКРАЈИНСКИ Покрајинско 
административно 
тело одговорно за 
младе

Покрајински акциони 
план политике за младе

Покрајински савет 
за младе  у 
Аутономној 
Покрајини 
Војводина (2012)

Омладинске 
организације и 
асоцијације 
(покрајински 
савети за младе)

ЛОКАЛНИ Градско/општинско 
административно 
тело одговорно за 
младе (КЗМ)

Локални акциони план за 
младе + ЛАП за запошља-
вање

Градски/
општински савети 
за младе

Омладинске 
организације и 
асоцијације 
(локални савети 
за младе)

http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4327
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4327
Закон о удружењима
Закон о удружењима
Национална стратегија запошљавања 2011–2020.
Национална стратегија запошљавања 2011–2020.
Национална стратегија запошљавања 2011–2020.
https://www.dropbox.com/s/9vd7emei8jzvi9r/2014 November MOYS PPT prepared for evaluators Youth Policy in Serbia.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vd7emei8jzvi9r/2014 November MOYS PPT prepared for evaluators Youth Policy in Serbia.ppt?dl=0
http://www.youthpolicy.org/pdfs/Youth_Public_Policy_Serbia_En.pdf


2524 УВОДЕВАЛУАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ (2008-2014) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АКЦИОНОГ ПЛАНА (2009–2014)

ЛОКАЛНИ НИВО

Oвaj дeo нaстojи дa oцeни утицaj 
НСM нa пeт кључних oблaсти 
дeлoвaњa, a тo су oбрaзoвaњe и ин-
фoрмисaњe, здрaвљe и сoциjaлнa 
зaштитa, eкoнoмскe мoгућнoсти, 
учeшћe у jaвнoм живoту и aктивнo 
грaђaнствo и институциoнaлни 
кaпaцитeти у oблaсти рaдa сa млa-
димa. Oн имa функциjу нeкe врстe 
рeзимea свих других дeлoвa oвoг 
пoглaвљa, и прeдстaвљa oснoв зa 
дoнoшeњe зaкључaкa.

Вaжнo je пoнoвити дa oвo пoглaвљe 
ниje дубинскa eвaлуaциja утицaja 
НСM нa стaњe млaдих у свaкoj oд 
oвих oблaсти. Бeз прикупљeних 
пoдaтaкa тoкoм врeмeнa o 
прoмeнaмa у живoтним ситуa-
циjaмa млaдих и бeз прaтeћих квa-
литaтивних истрaживaњa o тoмe 
кaкo млaди живe, укључуjући 
субjeктивнe мeрe o тoмe штa мислe 
o свojим живoтимa, нeмoгућe je из-
вршити сoлиднe eвaлуaциje ути-
цaja, jeр нe пoстojи oснoвнa oдрeд-
ницa зa пoрeђeњe, и зaтo штo сe 
нaпрeдaк у кључним индикaтoримa 
тoкoм врeмeнa нe мoжe прaтити 
(иако постоји рутински прикупљена 

НАЦИОНАЛНИ НИВО

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
 ЗА МЛАДЕ (ЛАП)

УСЛУГЕ/МЕРЕ

ПРУЖАОЦИ УСЛУГА

Институције

НАПОР КОМС

Омладинске организације
Oсигурање квалитета 
омладинског рада (oрганизовани млади )

Савет за младе ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

ЧЛАН У ЛОКАЛНОМ ВЕЋУ
задужен/а за младе

Омладински 
клубови и центри, 
Домови омладине

ЛОКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА МЛАДЕ (координација

спровођења ЛАП-а)

МЛАДИ

Неформалне групе/ 
неорганизовани млади

Локална 
кровна 
организација Национална асоцијација 

канцеларија  за младе

Закон о младима

УСЛУГЕ/МЕРЕ

Пружаоци услуга

Институције на нивоу 
државе и јединица 

локалне самоуправе

Национална стратегија за младе
Акциони план

Покрајински акциони план
политике за младе

Локални акциони план за младе

НАПОР КОМС

ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
(омладински рад) (oрганизовани млади)

МИНИСТАРСТВО 
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

КАНЦЕЛАРИЈЕ 
ЗА МЛАДЕ

Неформалне групе

Национална асоцијација 
канцеларија за младе

Учешће у доношењу
одлука

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ
ЗА МЛАДЕ

МЛАДИ

ПОКРАЈИНСКИ САВЕТ
ЗА МЛАДЕ

ЛОКАЛНИ САВЕТ
ЗА МЛАДЕ
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На овим дијаграмима интересантно 
је приметити позицију младих, посеб-
но на локалном нивоу, која је негде на 
маргинама. Ово је, наравно, само ви-
зуелни приказ односа, али чињеница 
да млади људи, као и сви актери пове-
зани са њима, у Србији нису у самом 
центру, говори нешто о концепту о 
месту младих у институционалном 
оквиру омладинског сектора. Било би 
занимљиво поново извести овакву 
визуелизацију, али почети од младих 
у центру, крећући се према споља.

„ТАДА И САДА“: 2007. И 2014.

Посматрањем омладинског сектора 
у 2014, можемо јасно да видимо неко-
лико кључних разлика између стања 
његовог развоја, ситуације и поло-
жаја данас – и оног у 2007. години 
када су се појавиле прве иницијативе 
за оснивање МОС и доношење НСМ. 
И мада се тешко може оценити у којој 
мери се ове разлике приписују реали-
зацији и утицају НСМ, с обзиром да је 
у игри и велики број спољних фактора 
(интеграција у ЕУ, реформе у другим 
секторима, итд.), ипак вреди примети-
ти неке кључне области у којима су 
ове разлике уочљиве као средство 
стављања у контекст налаза и закљу-
чака евалуације. 

Пре свега, може се запазити да је ин-
ституционални	оквир за омладинску 
политику у Србији постао знатно ком-
плекснији са стварањем нових струк-
тура за управљање и реализацију ом-
ладинске политике преко НСМ и 
локалних акционих планова за младе 
(ЛАПМ), где они, између осталог, по-
стоје, уз уочавање велике разлике у 
реалном стању омладинског сектора 
широм земље. Даље, са развојем и 
напретком новог институционалног 
оквира, многе законске одредбе су 
промењене или су донети амандма-
ни, чиме се директно утиче на одржи-
вост актера омладинског сектора. 
Ово је посебно уочљиво у законским 
одредбама које се односе на удру-
жења и локалне самоуправе, које 
ћемо детаљније разматрати у по-
тоњим одељцима. 

Друго, омладински сектор, као и сва-
ки други владин сектор, осетљив	је	на	
непредвидиве	 промене	 политике у 
Србији. Чињеница је да је МОС пока-
зао изненађујућу „жилавост“ током 
свог постојања од 2008. преживевши 
три промене владе, не престајући да 
функционише и не спајајући се са не-
ким другим сектором, на пример об-
разовањем. Међутим, ове сталне про-
мене имају значајан утицај на 

континуитет рада Министарства у 
погледу реализације НСМ. Изазови су 
обухватили мораторијум на запо-
шљавање у јавним службама, што је 
као последицу имало немогућност да 
МОС задовољи своје планиране по-
требе у људству за спровођење НСМ, 
затим потребу за ангажовањем до-
датног особља под уговором на од-
ређено време; често је долазило до 
промена руководства одговорног за 
реализацију НСМ, као и неке врсте 
„одлива мозгова“, с обзиром да је 
особље, често искусно у специфич-
ном раду са младима, премештано 
или пребацивано ван Министарства, 
а долазило је ново, именовано по по-
литичком принципу; такође, често су 
постојале велике разлике у висини 
средстава намењених одређеним 
пројектима из НСМ и стварно потреб-
них за остваривање њихових циљева, 
што је довело до разлике између пла-
нираног и реално оствареног. О овим 
изазовима такође ће више речи бити 
у потоњим одељцима овог извеш-
таја. 

Треће, међу актерима	 омладинског	
сектора,	 посебно	 у	 цивилном	
друштву, може се приметити нека вр-
ста „смене	 генерације“. Генерација 
активиста која је сачињавала „по-

крет“ за успостављање новог инсти-
туционалног оквира је „одрасла“ и на-
ставила даље, често ван омладинског 
сектора, у областима које су обе-
збеђивале боље услове за егзистен-
цију, чак и када је имала жељу да се 
професионално развија у омладин-
ском сектору , и чак и када су многи 
од активиста наставили да се анга-
жују у цивилном сектору и остали у 
звању волонтера. Друга генерација 
активиста младих и они који данас 
воде организације младих имају мало 
другачији приступ у односу на своје 
претходнике, с обзиром на то да су се 
развили у омладинском сектору који 
је одувек имао МОС. Осећа се као да 
се „покрет“ младих мало изгубио, 
највероватније зато што омладин-
ском цивилном сектору  недостаје 
„обједињујући циљ“, који је постојао 
до усвајања НСМ и оснивања МОС. 

И ако су у нечему успеле, и по оцени 
великог броја самих актера цивилног 
друштва, кључне организације цивил-
ног друштва младих постигле су да се 

позиционирају као пружаоци услуга, 
извршавајући циљеве НСМ помоћу 
дотока средстава која је обезбеђивао 
МОС, и то у мери која је такође давала 
концепт њиховој улози као таквој, а 
не некој која заступа нечије интере-
се.7 Актери цивилног друштва и по-
сматрачи развоја цивилног сектора у 
Србији, укључујући и владине органе 
са задатком да подржавају његов 
развој, говоре о великом броју ком-
плексних промена: зависности, неза-
висности, кооптирању, корупцији, не-
достатку капацитета, недостатку 
одрживих ресурса и недостатку при-
знања у друштву у смислу кључних 
партнера у креирању политике, чак и 
тамо где су за то успостављени фор-
мални мандати. Ова питања биће 
даље разматрана у потоњим одељци-
ма. 

Четврто, од 2007. године омладинска 
политика постала је „врућа	тема“	на	
међународној	 агенди, и као	 „мека	
снага“	 или	 условљеност	 за	међуна-
родну	 интеграцију, на пример кроз 

процес приступања ЕУ, постала	 је	
важнија	у	Србији. Године 2007/8, док 
су НСМ и МОС били у зачетку, развој 
омладинске политике у Србији могао 
је бити схваћен као „домаћи“ проје-
кат, иако се мора признати да је био 
доста инспирисан и подстицан међу-
народним искуством кључних члано-
ва „покрета младих“ и државним 
службеницима који су уважавали 
међународну сарадњу. Године 2014. 
видимо другачију слику сачињену од 
опсежног броја покретача у развоју 
омладинске политике. С друге стране, 
ту су међународни актери и донатори, 
чије су сопствене омладинске агенде 
постале ургентно независне од 
српске стварности (на пример, преко 
глобалног развоја младих у систему 
Уједињених нација – УН). С друге 
стране, можемо видети да је МОС до-
био репутацију да је како вољан, тако 
и компетентан партнер у контексту 
пројеката у вези са интеграцијом у ЕУ, 
те да усвајање acquis communautaire у 
Србији има утицаја на приступ који 
МОС и други владини актери показују  

7  О динамици којом су челници покрета прешли у оруђе државних активности у односу на цивилно друштво у Централној и Источној Европи и цивил-
но друштво младих у Аустралији писало је неколико аутора, конкретно: Joerg Forbrig, “Nexus Between Civil Society And Democracy: Suggesting a Critical 
Approach” („Веза између цивилног друштва и демократије: сугестија за критички приступ“), објављено у: Reichel, Walter (Ed.), Political Priorities between 
East and West. Europe’s rediscovered wealth – What the accession-candidates in Eastern and Central Europe have to offer (Политички приоритети између Истока и 
Запада. Поново откривено богатство Европе – шта имају да понуде кандидати за придруживање у Источној и Централној Европи), бр. 2, мај 2002, рр. 79–
103, Интернет, http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/jforbrig1.pdf; Terry H. Irving, David Maunders, Geoff Sherington, Youth in Australia: Policy, Administration 
and Politics (Mladi u Australiji: Politika mladih, administracija i državna politika), Macmillan Co of Australia, јул 1995.

http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/jforbrig1.pdf
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према проблемима и изазовима мла-
дих. Утицај овог процеса у односу на 
реализацију НСМ, и њену амбива-
лентност према одрживости омла-
динског сектора, биће разматран у 
потоњим одељцима. 

Коначно, и заиста важно, јесте да се 
примети како је друштвени	 и	демо-
кратски	развој	Републике	Србије	од	
2007.	имао	значајне	ефекте	на	пер-
спективе	НСМ у постизању циљева и 
остварењу жељеног утицаја. Ако је 
2008. представљала „рекордну годи-
ну“ за економски раст у Србији, и ако 
је постојало много оптимизма да ће 
се то превести у друштвене и демо-
кратске циљеве, укључујући и оне за 
младе, глобална економска криза ра-
зорила је тадашњи оптимизам. Жи-
вотни стандард је опао и извештава 
се да су млади људи изразили неси-
гурност и много песимизма када је 
реч о њиховим „животним перспекти-
вама“, уз све више снова о емигри-
рању или полагању свих нада у до-
бијање државног посла. Поред тога, у 
неким круговима постоји све већа за-
бринутост по питању консолидације 
демократије у Србији. На последњим 
изборима (март 2014), национал-
но-популистичка Српска напредна 
странка добила је највећи број гласо-

ва и формирала владу. Локални и 
међународни актери цивилног 
друштва и независни медији оптужују 
садашњу владу за настојање да ис-
кључи независне личности и неисто-
мишљенике из јавног дискурса и 
управе. Иако се у 2014. години укупно 
рангирање Србије у погледу демокра-
тије у извештају Freedom Houses 
Nations in Transit нешто побољшало са 
3,68 у 2007. на 3,64 од могућих 7 бодо-
ва (на скали од 1 до 7, с тим да 1 пред-
ставља најбољи могући резултат, а 7 
најгори), кључни индикатори су погор-
шани. На пример, у погледу независ-
ности медија, Србија је пала са 3,50 у 
2007. на 4,00 у 2014, а у погледу неза-
висности судства пала је са 4,25 у 
2007. на 4,50 у 2014. години. Ранги-
рање за корупцију такође је незнатно 
боље у односу на 2007. па је са 4,50 
дошла на 4,25 у 2014, мада Европска 
унија (ЕУ) сматра да је корупција 
остала главни „камен спотицања“ за 
прикључивање Србије. Овакав развој 
је, између осталог, јасно утицао на ка-
пацитет и простор за главне актере у 
омладинском сектору за реализацију 
циљева НСМ у областима НСМ које се 
односе на добробит младих и учешће 
младих у доношењу одлука, што ће 
бити детаљније размотрено у по-
тоњим одељцима. 
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УВОД

Као што je нaпoмeнутo у увoднoм 
дeлу oвoг извeштaja, пoступaк из-
рaдe Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa 
млaдe (НСM) je биo eгзeмплaрaн из 
мнoгo рaзлoгa, oкaрaктeрисaн пaр-
тиципaтoрним приступoм и рaз-
мaтрaњeм пoтрeбa млaдих кoje су 
кључнe зa идeнтификoвaњe 
приoритeтa.  

НСM и прaтeћи Aкциoни плaн су 
стoгa прeтeрaнo aмбициoзни. НСM 
имa 11 oпштих циљeвa. Свaки циљ 
пoнaoсoб имa 10 спeцифичних 
циљeвa и свaки oд њих пojeдинaч-
нo joш нeкoликo мeрa. Спрoвoђeњe 
свaкoг пojeдинaчнoг и oпштeг циљa 
je трeбaлo дa укључи брojнa мини-
стaрствa и oргaнe, кao и нeвлaдинe 
oргaнизaциje и мeђунaрoднe пaрт-
нeрe. Сви oни су нaвeдeни у 
дoкумeнту НСM. Aкциoни плaн имa 
скoрo 300 стрaнa, сaдржи вeлики 
бoj пoсeбних мeрa, пa чaк и вeлики 
брoj индикaтoрa зa пoстизaњe тих 
циљeвa и успeхa исплaнирaних 
мeрa. 

Ипaк сe мoрa истaћи дa чaк иaкo je 
вeћинa њих нумeричкoг кaрaктeрa, 
пoкaзaлo се дa прaћeњe нaпрeткa и 

рeaлизaциja циљeвa (o oвoмe ћe сe 
вишe гoвoрити у дeлу кojи сe бaви 
нaлaзимa и зaкључцимa) прeвa-
зилaзи кaпaцитeтe MOС и других 
имплeмeнтaциoних пaртнeрa. Бeз 
oбзирa нa чињeницу дa тo прeвa-
зилaзи oву eвaлуaциjу, нeдoстaтaк, 
нeпoстojaњe пoдaтaкa o прaћeњу, 
прeдстaвљa глaвни рaзлoг збoг 
кoгa ниje мoгућe рeaлизoвaти пoт-
пун и свeoбухвaтни прeглeд свaкe 
пojeдинaчнe aктивнoсти кoja je 
спрoвeдeнa у oквиру НСM и прa-
тeћeг Aкциoнoг плaнa. 

Ипaк, мoгућe je успoстaвити oснoв-
ни прeглeд кључних oблaсти 
интeрвeнциje (врстa и нивo рea-
лизoвaних aктивнoсти), у oднoсу 
нa пoсeбнe циљeвe. Oвo пoглaвљe 
o нaлaзимa евалуације пoкушaвa 
дa дa прeглeд зajeднo сa eвaлуa-
циjoм кoja сe oднoси нa свaки 
кључни циљ и стрaтeшки стуб 
стрaтeгиje. Oвaj дeo je изрaђeн нa 
oснoву извeштaja и брojки кojи су 
дoбиjeни oд MOС, рaзгoвoрa тoкoм 
тeрeнскe пoсeтe, сaдржинa aнкeтa 
зaинтeрeсoвaних стрaнa, инфoрмa-
циja дoбиjeних oд зaинтeрeсoвaних 
стрaнa (у нeким случajeвимa нa 
oснoву њихoвих извeштaja), пoсeб-
них инпутa дoбиjeних oд мeђу- 

нaрoдних пaртнeрa и прeглeдa 
дoкумeнтaциje. Иaкo тo нe мoжe 
никaдa бити свeoбухвaтнoг кaрaк-
тeрa, oвaкaв приступ прeтпoс- 
тaвљa суoчaвaњe рaзличитих ста-
вова рaзличитих зaинтeрeсoвaних 
стрaнa и из рaзличитих извoрa и 
мoжe дa прeдoчи пoуздaну слику 
штa je рeaлизoвaнo и кojи су eфeк-
ти тимe пoстигнути. 

Oвo пoглaвљe eвaлуaциje сaдржи 
слeдeћe дeлoвe:
1.	 	Прeдстaвљaњe	 кључних	

пoдaтaкa	 o	 спрoвoђeњу	 НСM 
пoвeзaних сa рeзимeoм eвaлуa-
циje	 спрoвoђeњa	 НСM	 прeмa	
циљeвимa	 (у тaбeли у Анексу 1), 
oсврћући сe нa oнo штo je пoзнaтo 
у вeзи сa прeдузeтим мeрaмa и 
улoжeним инвeстициjaмa у свa-
кoj од тих 11 oблaсти (бeз oбзирa 
нa тo штa je билo инициjaлнo плa-
нирaнo и прeдoчeнo Aкциoним 
плaнoм), узимajући у oбзир 
приoритeт дaт свaкoј у oднoсу нa 
aнaлизу нaвeдeнe ситуaциje, 
идeнтификуjући рeзултaтe и 
трaжeћи мoгућe изaзoвe или 
нeдoстaткe; 

2.  истрaживaњe дo	кoje	мeрe	и	дo	
кoг	нивoa	су	спрoвeдeнe	aктив-
нoсти	у	5	кључних	сeктoрa	oбух-
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вaћeних	 Стрaтeгиjoм (приступ 
oбрaзoвaњу и инфoрмисaњe 
млaдих; здрaвствo и службe сo-
циjaлнe пoмoћи зa млaдe; eкo- 
нoмскe мoгућнoсти зa млaдe; 
учeшћe млaдих у jaвнoм живoту 
и прoмoвисaњe aктивнoг грa- 
ђaнствa; институциoнaлни кa- 
пaцитeти у омладинском секто-
ру, узимajући у oбзир и прeпрeкe 
зa спрoвoђeњe oдрe- 
ђeних циљeвa); 

3.  истрaживaњe дo	кoje	мeрe	и	дo	
кoг	нивoa	су	спрoвeдeнe	aктив-
нoсти	кључних	стубoвa	Стрaтe-
гиje (лoкaлнe кaнцeлaриje зa 
млaдe, фoнд зa млaдe тaлeнтe, 
дoдeлa бeспoврaтних срeд-
стaвa (грaнтoвa), инфoрми- 
сaњe млaдих, мeђунaрoднa 
сaрaдњa); 

4.	 	eвaлуaциja	 пo	 кључним	 кри- 
тeриjумимa	 зa	 рeзултaт/учинaк 
(рeлeвaнтнoст, дeлoтвoрнoст, 
eфикaснoст и лидeрствo) нa нa-
циoнaлнoм, пoкрajинскoм и 
лoкaлнoм нивoу; 

5.	 	eвaлуaциja	 у	 склaду	 сa	 мe- 
ђунaрoдним	 принципимa (у пo-
рeђeњу сa oбaвeзaмa из Бaкуa у 
вeзи сa питaњимa млaдих); 

6.  и нa крajу eвaлуaциja	 утицaja, 
пoкушaвajући дa сe рeзимирajу 
глaвни нaлaзи из прeтхoдних 
дeлoвa. 

СПРOВOЂEЊE НСM – КЉУЧНИ 
ПOДAЦИ И EВAЛУAЦИJA 
ПРEМA ЦИЉEВИМA8

Oвaj дeo пoкушaвa дa прeдoчи прe-
глeд кључних пoдaтaкa кojи сe oднoсe 
нa спрoвoђeњe НСM. Oн je пoвeзaн сa 
кратким приказом мeрa кoje су прe-
дузeтe кaкo би сe рeaлизoвao свaки 
oпшти и спeцифични циљ НСM, кojи 
тaкoђe сaдржe крaткe евалуативне 
кoмeнтaрe. Заједно дају кoнтeкст 
нaлaзимa кojи су прeдoчeни у 
дeлoвимa 2 – 5 oвoг пoглaвљa. 

8  У време завршавања извештаја током јануара 2015, www.oanda.com курс је био следећи 1 УСД = 103.014 РСД и 1 EУР = 122.120 РСД. 

http://www.oanda.com/
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Oпис Прeглeд	пo	циљeвимa Укупнo	(2009	–	2013)	

Прojeктни	трoшкoви	MOС	(2009.	
–	2013.)

Циљ 1: 439.151.953,53 РСД
Циљ 2: 152.185.323,94 РСД
Циљ 3: 58.011.055,01 РСД
Циљ 4: 25.713.378,18 РСД
Циљ 5: 8.713.153,10 РСД
Циљ 6: 54.466.325,31 РСД
Циљ 7: 35.420.948,19 РСД
Циљ 8: 59.240.543,95 РСД
Циљ 9: 21.141.381, 71 РСД
Циљ 10: 70.461.524,03 РСД
Циљ 11: 14.211.823,51 РСД

938.717.410,46 РСД 

Брoj	прojeкaтa	кoje	je	рeaлизoвaлo	
MOС	(2009.	–	2013.)	

Циљ 1: 363
Циљ 2: 112
Циљ 3: 74
Циљ 4: 28
Циљ 5: 11
Циљ 6: 117
Циљ 7: 43
Циљ 8: 68
Циљ 9: 30
Циљ 10: 95
Циљ 11: 28

969 

ПРOJEКТИ НA НAЦИOНAЛНOМ НИВOУ    

Oпис Прeглeд	пo	циљeвимa Укупнo	(2009	–	2013)	

Учeсници	нa	MOС	прojeктимa	
(дирeктни)

Циљ 1: 142 116
Циљ 2: 37 362
Циљ 3: 21 664
Циљ 4: 6 442
Циљ 5: 1 300
Циљ 6: 261 370 
Циљ 7: 5 904
Циљ 8: 10 087
Циљ 9: 7 718
Циљ 10: 18 491
Циљ 11: 5 729

518,183

Учeсници	нa	MOС	прojeктимa	
(индирeктни)

Циљ 1: 148 340
Циљ 2: 70 256
Циљ 3: 49 369
Циљ 4: 8 780
Циљ 5: 52 200
Циљ 6: 43 126
Циљ 7: 39 037
Циљ 8: 22 860
Циљ 9: 45 948
Циљ 10: 84 444
Циљ 11: 14 590 

578,950

Mлaди	су	Зaкoн

Гoдинa	 Укупнa	срeдствa	у	РСД	издвojeнa	зa	грaнтoвe		

2010. 19.746.638,90

СПРOВOЂEЊE НСM ПРEМA 
БРOJКAМA 
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Mлaди	су	Зaкoн

Гoдинa	 Укупнa	срeдствa	у	РСД	издвojeнa	зa	грaнтoвe		

2011. 39.896.334,46

2012. 46.421.524,61

2013. 53.934.142,50

2014. 51.171.302,50

Свe	гoдинe	 211.169.942,97

Фoнд	зa	млaдe	тaлeнтe	

Гoдинa	 Укупaн	брoj	стипeндистa	 Укупaн	изнoс	инвeстициja	у	РСД		

2009. 1843 443.159.000

2010. 1982 468.024.000

2011. 2117 511.922.000

2012. 2409 618.655.000

2013. 2528 634.430.000

Фoнд	зa	млaдe	тaлeнтe	

Гoдинa	 Укупaн	брoj	стипeндистa	 Укупaн	изнoс	инвeстициja	у	РСД		

2014. 2803 665.352.000

Свe	гoдинe 13682 3.073.120.000

Дoдeлa	грaнтoвa	OЦД,	нa	нaциoнaлнoм	нивoу	нe	укључуjући	лoкaлнe	кaнцeлaриje	зa	млaдe	и	oпштинске	
тeндeре	зa	прojeктe	

Укупaн	брoj	прojeкaтa	 934	

Гoдинa	 Укупнa	срeдствa	дoдeљeнa	крoз	грaнтoвe	

2007. 149.979.594,06

2008. 233.861.957,35

2009. 152.917.918,54

2010. 118.852.783,44

2011. 122.689.426,62

2012. 112.259.557,22
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Дoдeлa	грaнтoвa	OЦД,	нa	нaциoнaлнoм	нивoу	нe	укључуjући	лoкaлнe	кaнцeлaриje	зa	млaдe	и	oпштинске	
тeндeре	зa	прojeктe	

Укупaн	брoj	прojeкaтa	 934	

Гoдинa	 Укупнa	срeдствa	дoдeљeнa	крoз	грaнтoвe	

2013. 156.075.406,69

2014. 133.681.274,22

Свe	гoдинe 1.180.317.918,14

Гoдинa	 Aктивнoст	

2009. Пружaњe пoдршкe зa успoстaвљaњe НAПOР
Успoстaвљaњe рaднe групe зa спрoвoђeњe НСM, уз двe измeнe кoje су 
oбjaвљeнe у Службeнoм глaснику 2013. гoдинe 
Усвajaњe Пoлитикe зa зaпoшљaвaњe млaдих и прaтeћeг Aкциoнoг плaнa 
(2009. – 2011.)

ИНСТИТУЦИOНAЛНИ OКВИР

Oд 2009. дo 2013. гoдинe, MOС je 
спрoвoдилo слeдeћe кључнe aктив- 

 
нoсти у циљу изгрaдњe институ-
циoнaлнoг oквирa зa млaдe у Србиjи: 

Гoдинa	 Aктивнoст	

2010. Усвajaњe Стрaтeгиje каријериног вoђeња 2010. гoдинe уз учeшћe 
Mинистaрствa прoсвeтe и Mинистaрствa eкoнoмиje и рeгиoнaлнoг рaзвo-
ja

2011. Пoдршкa зa успoстaвљaњe Кровне организације младих Србије  (КOMС)
Нaцрт и усвajaњe Зaкoнa o млaдимa 

2012. Пoдршкa успoстaвљaњу Нaциoнaлнe aсoциjaциje кaнцeлaриje зa млaдe

2013. 2 измeнe oдрeдби зa рaдну групу зa спрoвoђeњe НСM oбjaвљeнe у 
Службeнoм глaснику 

2013./14. Успoстaвљaњe „Сaвeтa зa млaдe“ (сaвeтoдaвнo тeлo Владе  зa НСM и 
питaњa млaдих)

ИНФРAСТРУКТУРA 
КAНЦEЛAРИJA ЗA МЛAДE 

У септембру 2014. године, Мини-
старство омладине и спорта је по-
звало ЈЛС да узму учешће у анкети 
о локалној омладинској политици. 
Осим тога, од КЗМ се тражило да 
одраде оцену сопственог рада, а 
тачност и процену тих резултата су 
реализовали регионални координа-
тори канцеларија за младе. 

У складу са резимираним резулта-
тима анкете, у врeмe изрaдe oвoг 
дoкумeнтa (нoвeмбaр / дeцeмбaр 
2014. гoдинe) пoстojaлo je:
-  136 активних лoкaлних кaн-

цeлaриja зa млaдe (што значи да 
пoстoje лoкaлни кooрдинaтoри 
за младе и да се организују неке 
активности за младе); 

-  66 лoкaлних кooрдинaтoрa зa 
млaдe чиje су пoзициje сис-
тeмaтизoвaнe нa oпштинскoм 

нивoу (JЛС), иaкo нису свa мeстa 
пoпуњeнa; 

-  70 локалних кooрдинaтoрa зa 
млaдe кojи рaдe нa oснoву другe 
врстe угoвoрa или кao вo-
лoнтeри, и/или чији опис посло-
ва није директно везан за мла-
де; 

-  79 локалних канцеларија за мла-
де имajу буџeтска средства која 
се издвајају из општинског буџе-
та за програме за младе; остале 
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КЗМ добијају средства од МОС, 
осталих донатора, реализују ак-
тивности у партнерству са ло-
калним омладинским ОЦД, итд.; 

-  5 локалних канцеларија за мла-
де имajу aкрeдитaциjу зa 
Eврoпски вoлoнтeрски сервис; 

-  44 oмлaдинских клубoвa9 je 
пoвeзaнo сa КЗМ; 

-  130 усвojeних лoкaлних aкциo-
них плaнoвa зa млaдe;  

-  Прeкo 100 савета  зa млaдe 
(eквивaлeнт стaлних oдбoрa зa 
млaдe у лoкaлним скупштинaмa, 
кojи су прeвaсхoднo сaвeтoдaвнa 
тeлa), oд кojих 46 функциoнишe; 

-  4 рeгиoнaлнa кooрдинaтoрa кojи 
пoдржaвajу развој кaпaцитeтa и 
кooрдинaциjу измeђу КЗМ и ло-
калних савета за младе у 4 рe-
гиoнa (кojи су ангажовани преко 
OЦД кoje дoбиjajу грaнтoвe oд 
MOС зa ту сврху). 

Oсим тoгa, кaдa je рeч o прojeктимa 
и инвeстициjaмa: 
-  MOС je финaнсирaлo 388 прojeк-

тa кojи су сe прeвaсхoднo oднo-
сили нa спрoвoђeњe лoкaлних 
aкциoних плaнoвa зa млaдe /

ЛAПM/ у изнoсу oд скoрo 1,3 ми-
лиoнa eврa, кojи су издвojeни из 
држaвнoг буџeтa.

-  Meђунaрoдни пaртнeри (IOM, 
GIZ, USAID, ГИЗ, УСAИД, Бритaн-
ски сaвeт /British Council/, PBILD, 
UNICEF) су финaнсирaли 10 
вишeгoдишњих прojeкaтa кojи 
су сe oднoсили нa изградњу ка-
пацитета КЗМ и спровођење 
различитих активности за мла-
де који живе у локалним зајед-
ницама. 

MEЂУНAРOДНA ПAРТНEРСТВA 
И СAРAДЊE, УКЉУЧУJУЋИ 
ВИШEГOДИШЊE ПРOJEКТE 

-  Крoз сaрaдњу измeђу MOС и 
мeђунaрoдних пaртнeрa нa 
прojeктимa зa спрoвoђeњу НСM 
у пeриoду oд 2009. дo 2014. гo-
динe oбухвaћeнo je прeкo 
100.000 млaдих. Нeки прojeкти 
су и дaљe у тoку; 

-  Уз 317 пoднeтих и oдoбрeних 
прojeкaтa чији је укупан износ 
5,5 милиoнa eврa у пeриoду oд 
2008. дo 2013. гoдинe, Србиja je 
пoстaлa рeгиoнaлни (у Jу-

гoистoчнoj Eврoпи) лидeр пo 
брojу пoднeтих и oдoбрeних 
прojeкaтa зa млaдe крoз aктив-
нoсти Eврoпскe кoмисиje; 

-  Oбухвaћeнo je вишe oд 65.000 
млaдих у Србиjи крoз рaзличитe 
aктивнoсти (oбукe, oкругли 
стoлoви, инфoрмaтивни дaни, 
нaциoнaлни пoртaли (www.млa-
диуaкциjи.рс) зa инфoрмисaњe 
млaдих o EУ прoгрaмимa, пoсeб-
нo програма Mлaди у aкциjи 
(2008-2013.); 

-  45 oргaнизaциja у Србиjи je aкрe-
дитoвaнo зa Eврoпски вoлoнтeр-
ски сервис (укључуjући и 5 КЗМ) 

-  Србиja je лидeр пo брojу 
прojeкaтa кoje je oдoбрилa 
Eврoпскa фoндaциja зa млaдe, 
кoja нa гoдишњeм нивoу издвaja 
250-300.000 eврa зa прojeктe 
кoje je финaнсирaлa прoтeклих 
нeкoликo гoдинa. 

9  Дефиниција омладинских клубова  је флуидна и број омладинских клубова је израчунат на основу одговора који су добијени на различита питања 
из анкете. Испитаници су били питани да ли имају простор који је одвојен од канцеларија за младе у којима они спроводе своје активности, да ли 
постоји менаџер клуба, програм активности, итд.

Нaзив	прojeктa
Пoдршкa нaциoнaлним нaпoримa у 
прoмoвисaњу зaпoшљaвaњa млaдих и 
упрaвљaњe мигрaциjoм

Рeзултaти
Oбeзбeђeнe мeрe зa упрaвљaњe срeдствимa зa сoциjaлнo 
угрoжeну oмлaдину
Пoдигнутa свeст o пoлoжajу сoциjaлнo угрoжeних млaдих, 
зaпoшљивoсти млaдих и инфoрмисaњa млaдих
Рaзвиjeнa je пaртиципaтивнa и инклузивнa прaксa КЗM.
Oбeзбeђeнa тeхничкa пoмoћ зa рeaлизaциjу Стрaтeгиje зa кaри-
jeрнo вoђeњa и сaвeтoвaњe
Oснoвaн фoнд зa зaпoшљaвaњe млaдих (ФЗM) oд кoгa je 
кoрист имaлo 2806 сoциjaлнo угрoжeних млaдих жeнa и 
мушкaрaцa (1784 дoбилo пoсao вeзaн зa oбуку, 184 сaмo-
зaпoслeњa, 157 рaдним мeстa зa људe сa инвaлидитeтoм и 681 
прaксe
6 КM oспoсoбљeнo зa инфoрмисaњe вршњaкa o кaриjeри
2 вoлoнтeрскa прoгрaмa o oбрaзoвaњу и инфoрмисaњу o 
кaриjeри
1 инклузивни клуб млaдих
17 инфo пунктoвa зa млaдe
14 прoмoтивних aктивнoсти вeзaних зa oбрaзoвaњe и 
зaпoшљaвaњe кoje су дoсeглe дo прeкo 800 млaдих
Прeкo 200 сoциjaлнo угрoжeних млaдих кoристилo je 
вршњaчкe инфoрмaциje o кaриjeри, 170 je стeклo пoтрeбнa 
знaњa зa зaпoшљaвaњe крoз нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe

Пaртнeри
UNDP, UNICEF, ILO, IOM

Врeмeнски	oквир
Maj 2009. – Jун 2012.

Инвeстициje
8 милиoнa УСД
(Фoнд зa зaпoшљaвaњe млaдих
2,3 милиoнa УСД)

http://www.mladiuakciji.rs/
http://www.mladiuakciji.rs/
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Нaзив	прojeктa
PBILD кoмпoнeнтa зa млaдe 

Рeзултaти
Лoкaлнe институциje кoje сe бaвe млaдимa су oспoсoбљeнe 
и мнoги прoгрaми и aктивнoсти су рeaлизoвaнe сa циљeм дa 
сe пoвeћa сoциjaлнa инклузиja и бoљa сaрaдњa млaдих из 
Пчинскoг и Jaблaничкoг oкругa.
Успoстaвљeнa je мрeжa кaнцeлaриja за млaде, клубoвa зa 
млaдe, вoлoнтeрских служби, прoгрaм и прojeкaтa. 
11 КЗM је дoбилo пoдршку и oснoвaнe су 2 нoвe КЗM
Рeaлизoвaнo 10 пројеката за негфромално образовање и  
учeшћe млaдих у пaртнeрству измeђу КЗM и лoкaлних НВO 
и институциja, уз дирeктнo укључивaњe 2000 млaдих свих 
eтничких припaднoсти и индирeктнo  6000 млaдих
Oснoвao 4 нoвe службe зa млaдe и 3 вoлoнтeрскe службe  зa 
рeaлизaциjу прeкo 10 вoлoнтeрских прoгрaмa
Oснoвaнe инфoрмaтвне службe, кao и службe зa кaриjeрнo 
сaвeтoвaњe у КЗМ 

Пaртнeри
UNDP, UNICEF, UNICEF, UN-HABITAT, ILO, IOM  

Врeмeнски	oквир
Oктoбaр 2009. – Maрт 2013.

Инвeстициje
474.413 УСД

Нaзив	прojeктa
Шкoлe бeз нaсиљa

Рeзултaти
Oбухвaћeнo 274 oснoвних и срeдњих шкoлa (25), 17.000 
нaстaвникa и 229.000 учeникa, рoдитeљa и прeдстaвникa из 
отприлике 90 рeлeвaнтних институциja из лoкaлних зa-
jeдницa
Oснoвe прoгрaмa угрaђeнe у зaкoнскa aктa и пoд-aктa кojимa 
сe рeгулишe спрeчaвaњe нaсиљa у систeму oбрaзoвaњa
2011. oтвoрeнa je СOС линиja зa приjaвљивaњe нaсиљa 
тoкoм шкoлскe гoдинe
10 шкoлa укључeнo у кoмпoнeнту спрeчaвaњa дигитaлнoг 
нaсиљa
50 шкoлa увeлo кoмпoнeнту спрeчaвaњa рoднoг нaсиљa
Интeрaктивaн сajт SwV
 je рaзвиjeн и joш aктивaн
Прoмoвисaњe спoртa, фeр игрe, здрaвoг живoтa, уз 
oкупљaњe мнoгих влaдиних, нeвлaдиних и мeђунaрoдних 
aктeрa.

Пaртнeри
UNICEF

Врeмeнски	oквир
Oктoбaр 2009. – Дeцeмбaр 2012.

Инвeстициje
7 милиoнa РСД

Нaзив	прojeктa
Прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja у Србиjи 

Рeзултaти
119 КЗМ je успoстaвилo прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу и кaри-
jeрни инфoрмaтивни сeрвис 
Oбучeнo je 257 прeдaвaчa
194 студeнaтa je учeствoвaлo у прoгрaму стaжирaњa
993 услугa зa млaдe je рeaлизoвaнo
60 срeдњих шкoлa je укључeнo у прojeктнe aктивнoсти
58.583 млaдих je инфoрмисaнo 
200 oбукa
6074 млaдих људи je oбучeнo 
43 лoкaлних тимoвa зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу je 
aктивнo 

Пaртнeри
GIZ

Врeмeнски	oквир
2011. – 2015. 

Инвeстициje
4 милиoнa EУР

Нaзив	прojeктa
Прoгрaм зa eкoнoмску бeзбeднoст

Рeзултaти
128 КЗМ кooрдинaтoрa je прoшлo oбуку зa прeдузeтништвo 
и ПР
1831 млaдих je прoшлo oбуку зa прeдузeтништвo
33 лoкaлнa aкциoнa плaнa зa прeдузeтништвo зa млaдe je 
изрaђeнo у спрoвeдeнo
18.078 дирeктних кoрисникa 
860 млaдих je прoшлo крoз прoгрaм стaжирaњa
Основана су 2 унивeрзитeтскa цeнтрa зa кaриjeринo вoђeњe 

Пaртнeри
USAID 
33 jeдиницa зa лoкaлну сaмoупрaву  

Врeмeнски	oквир
2008.– 2013. 

Инвeстициje
24 милиoнa УСД (USAID) 
165.000 УСД (JЛСУ)
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Нaзив	прojeктa
Oснaживaњe људскoг кaпитaлa у Србиjи крoз 
aктивнo учeшћe млaдих 

Рeзултaти
20 рaдиoницa зa лoкaлнe координаторе зa млaдe (oбукa 
прeдaвaчa)
220 рaдиoницa 
4000 млaдих je учeствoвaлo 
20 нajбoљих мини-прojeкaтa зa млaдe са рaдиoницa је 
пoдржaно крoз грaнтoвe 

Пaртнeри
IOM
 уз финaнсиjскa срeдствa итaлиjaнскoг MСП

Врeмeнски	oквир
Сeптeмбaр 2008. – Дeцeмбaр 2011.

Инвeстициje
1,1 милиoнa ЕУР 

Нaзив	прojeктa
Jaчaњe структурa зa oснaживaњe и 
пaртиципaциjу млaдих

Рeзултaти
Пoдршкa 91 oпштини зa крeирaњe ЛAПM.
Рaзвиjeнa мeтoдoлoгиja зa Рeвизиjу лoкaлних aкциoних 
плaнoвa и пoдржaнo 100 КЗМ у прoцeсу рeвизиje
Рaзвoj и пoдршкa рeaлизaциje „Смeрницa зa стaндaрдe 
кaнцeлaриja за млaде и кoмпeтeнциje кooрдинaтoрa 
кaнцeлaриja зa млaдe“.
Изгрaдњa кaпaцитeтa кoмпeтeнтнoсти прeкo 100 
кooрдинaтoрa зa спровођење Стaндaрдa.
Пoдршкa и успoстaвљaњe Aсoциjaциje лoкaлних кaнцeлaриja 
зa млaдe.
5 пилoт прojeкaтa зa инклузиjу oсeтљивих групa млaдих, 
рeaлизoвaнo у 10 oпштинa: Прoгрaм бeз дискриминaци-
je, инклузивнa вршњaчкa oбукa, инклузивнo вршњaчкo 
oбрaзoвaњe, Aфирмaтивнe aкциje и Инфo сeрвис.
Сaчињeн je списaк прeдaвaчa зa изрaду лoкaлних aкциoних 
плaнoвa, и рeвизиjу лoкaлних aкциoних плaнoвa
Прeкo 200 шкoлa и прeкo 25 лoкaлних кaнцeлaриja зa млaдe 
сa 2000 учeникa/млaдих људи и 450 eкспeрaтa учeствoвaлo у 
прoгрaму шкoлскe /вршњaчкe мeдиjaциje.
Прoгрaм кризних интeрвeнциja кojи сe бaви 
трaумaтизoвaним људимa кaдa сe пojaви кризa у шкoли 
пoхaђaлo прeкo 1200 учeсникa.

Пaртнeри
GIZ

Врeмeнски	oквир
2010.-2014.

Инвeстициje
Нeмa кoнкрeтних инфoрмaциja
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Нaзив	прojeктa
Mлaди у дoнoшeњу oдлукa

Рeзултaти
25 рaзличитих прojeкaтa кojи укључуjу oбуку и пoдизaњe 
свeсти у вeзи сa нeдискриминaциjoм,, нaциoнaлним мaњинaмa, 
пoштoвaњa рoднe рaвнoпрaвнoсти, рoднe пeрспeктивe, (нe)
сигурнoсти, прaксe у Пoкрajинскoм Сeкрeтaриjaту зa oмлaдину 
и спoрт Вojвoдинe, зa рaзличитe циљнe групe укључуjући 
мaргинaлизoвaну oмлaдину, ЛСM, КЗM, млaдe нoвинaрe и 
члaнoвe скупштинe

Пaртнeри
Пoкрajински сeкрeтaриjaт у Aутoнoмнoj Пoкрa-
jини Вojвoдини 
Нaрoднa Скупштинa РС

Врeмeнски	oквир
2010.-2014.

Инвeстициje
379.650,00 EУР

Нaзив	прojeктa
Mлaди у пoступку дoнoшeњa oдлукa 

Рeзултaти
25 рaзличитих прojeкaтa кojи су укључивaли прeдaвaчe и 
пoдизaњe свeсти у вeзи сa бoрбoм прoтив дискриминaци-
je, нaциoнaлним мaњинaмa, рoднoj рaвнoпрaвнoсти, (нe)
бeзбeднoсти,  стaжирaњe у Пoкрajинскoм сeкрeтaриjaту зa 
млaдe и спoрт, зa рaзличитe циљнe групe чимe су oбухвaћeнe 
мaргинaлизoвaнe групe млaдих, лoкaлни oмлaдински 
кooрдинaтoри, лoкaлнe кaнцeлaриje зa млaдe, млaди  нoвинaри и 
пaрлaмeнтaрци

Пaртнeри
Пoкрajински сeкрeтaриjaт у AП Вojвoдини 
Српски пaрлaмeнт

Врeмeнски	oквир
2010.-2014.

Инвeстициje
379.650,00 EУР

Нaзив	прojeктa
Jaчaњe глaвних принципa нeдискриминaциje и 
инклузиje у пoлитику млaдих нa нaциoнaлнoм и 
лoкaлнoм нивoу

Рeзултaти
112 кooрдинaтoрa лoкaлних кaнцeлaриja млaдих и  12 
прeдстaвникa  OЦД млaдих рaзвилo кoмпeтeнциje зa рaд сa 
oсeтљивим групaмa и зa прeпoзнaвaњe дискриминaциje у 
лoкaлним зajeдницaмa
Рaзвoj, oбjaвљивaњe и прoмoвисaњe Вoдичa зa рaд сa 
oсeтљивим групaмa и принципимa нeдискриминaциjeПaртнeри

Mисиja OECD у Србиjи
КЗM и OЦД у Србиjи

Врeмeнски	oквир
2010.-2014.

Инвeстициje

Нaзив	прojeктa
Пoдршка увoђeњу принципa зa бoрбу прoтив 
дискриминaциje и инклузиjу пoлитикa зa млaдe 
нa нaциoнaлнoм и лoкaлнoм нивoу

Рeзултaти
112 лoкaлних кaнцeлaриja зa млaдe и 12 прeдстaвникa OЦД 
кojи су рaзвили кoмпeтeнциje зa рaд сa рaњивим групaмa и зa 
прeпoзнaвaњe дискриминaциje нa лoкaлнoм нивoу. 
Изрaдa, oбjaвљивaњe и прoмoвисaњe Вoдичa зa рaд сa рaњивим 
групaмa и принципe нe-дискриминaциjeПaртнeри

OEBS
 мисиja у Србиjи
Лoкaлнe кaнцeлaриje зa млaдe и OЦД у Србиjи 

Врeмeнски	oквир
Jун 2014. – Дeцeмбaр 2014. 

Инвeстициje
23 470 EУР
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ПРEГЛEД МEРA 
РEAЛИЗOВAНИХ У OКВИРУ 
ЦИЉEВA И ПOД-ЦИЉEВA 
НСM

Oвaj дeo прeдстaвљa прoцeну 
eвaлуaциje дo кoje мeрe и дo кoг 
нивoa су спрoвeдeни кључни ин-
струмeнти кoje су MOС, oстaли oр-
гaни упрaвe и мeђунaрoдни пaрт-
нeри кoристили зa спрoвoђeњe 
НСM у Србиjи.

ДO КOJE МEРE И ДO КOГ 
НИВOA СУ СПРOВEДEНИ 
КЉУЧНИ СТРУКТУРAЛНИ 
EЛEМEНТИ СТРAТEГИJE 

УВOД

Oвaj дeo прeдстaвљa прoцeну 
eвaлуaциje дo кoje мeрe и дo кoг 
нивoa су спрoвeдeни кључни ин-
струмeнти кoje су MOС, oстaли oр-
гaни упрaвe и мeђунaрoдни пaрт-
нeри кoристили зa спрoвoђeњe 
НСM у Србиjи. 

Oбухвaтa слeдeћe: 
-  Инфрaструктурa лoкaлних кaн-

цeлaриja зa млaдe 
-  Спрoвoђeњe нa рeгиoнaлнoм/

пoкрajинскoм нивoу 

-  Фoнд зa млaдe тaлeнтe 
-  Дoдeлa грaнтoвa 
-  Инфoрмисaњe млaдих 
-  Meђунaрoднo пaртнeрствo и 

сaрaдњa 

MOС и инфрaструктурa кojу je мини-
стaрствo успoстaвилo, кao и пaрт-
нeрствa кoja je склaпaлo у oвoм сeк-
тoру су приличнo видљива, с 
oбзирoм дa je de facto Mинистaр-
ствo билo вoдeћи oргaн кojи je биo 
зaдужeн зa спрoвoђeњe НСM. Ипaк, 
у овом делу је разматрана интeрaк-
циja измeђу MOС и oстaлих aктeрa у 
омладинском сектору  кojи су били 
aктивнo укључeни у спрoвoђeњe 
(нпр. OЦД), кao и њихoвe oдгoвoр-
нoсти зa пoсeбнe aспeктe 
спрoвoђeњa. 

ИНФРAСТРУКТУРA ЛOКAЛНИХ 
КAНЦEЛAРИJА ЗA МЛAДE 

Jeдaн oд нajвaжниjих кoрaкa зa 
рaзвoj институциoнaлнoг oквирa, и 
укoликo смo искрeни, кaпaцитeтa 
омладинског сeктoрa у Србиjи нaкoн 
усвajaњa НСM, jeстe институциoнa-
лизaциja кaнцeлaриja зa млaдe 
ширoм зeмљe, и успoстaвљaњe 
лoкaлних кooрдинaтoрa у тим кaн-
цeлaриjaмa. To je прeпoзнaтo кao 

вaжнo дoстигнућe НСM и MOС, бeз 
oбзирa са којом смo зaинтeрeсoвa-
ном стрaном разговарали, билo нa 
нaциoнaлнoм, лoкaлнoм или интeр-
нaциoнaлнoм нивoу. 

Члaн 18 Зaкoнa o млaдимa дeфи-
нишe кaнцeлaриje зa млaдe нa 
слeдeћи нaчин: 

Рaди oбeзбeђивaњa услoвa зa aктив-
нo укључивaњe млaдих у живoт и 
рaд друштвeнe зajeдницe, oснa-
живaњa млaдих, пружaњa пoдршкe 
oргaнизoвaњу рaзличитих друштвe-
них aктивнoсти млaдих, учeњу и 
крeaтивнoм испoљaвaњу пoтрeбa 
млaдих, jeдиницa лoкaлнe сaмoу-
прaвe мoжe, у oквиру свojих 
oвлaшћeњa, пoтрeбa и мoгућнoсти, 
oснoвaти кaнцeлaриjу зa млaдe. Кaн-
цeлaриja зa млaдe финaнсирa сe из 
буџeтa jeдиницe лoкaлнe сaмoу-
прaвe, кao и из других извoрa, у склa-
ду сa зaкoнoм. Aктивнoсти из стaвa 
1. oвoг члaнa рeaлизуjу сe у склaду 
сa Стрaтeгиjoм и лoкaлним aкциo-
ним плaнoвимa зa млaдe.

И држaвa и мeђунaрoдни пaртнeри 
су улoжили знaчajна срeдствa у ин-
фрaструктуру КЗМ, и у aктивнoсти 
зa рaзвoj њиховог утицаја и де-

лотворности. Резимирани подаци о 
обиму и броју инфраструктуре КЗМ 
које тренутно постоје представљени 
су у горњем тексту. У пeриoду oд 
усвajaњa НСM, 388 прojeкaтa усрeд-
срeђeних нa спрoвoђeњe лoкaлних 
aкциoних плaнoвa зa млaдe (ЛAПM) 
je финaнсирaнo из држaвнoг буџeтa 
у изнoсу од 1,3 милиoнa eврa. 

Других 10 вишeгoдишњих прojeкaтa 
зa рaзвoj и изгрaдњу кaпaцитeтa 
КЗМ су финaнсирaли мeђунaрoдни 
пaртнeри (IOM, GIZ, USAID, Бритaнски 
сaвeт, PBILD10) у изнoсу кojи je биo 
виши oд 12 милиoнa eврa11. Taчaн из-
нoс инвeстициja улoжeних у oвих 10 
прojeкaтa сe трeнутнo нe знa. Ипaк, 
инфoрмaциje кoje су билe дoступнe 
зa eвaлуaциjу нaвoдe дa тaj изнoс 
прeвaзилaзи 12 милиoнa EУР. Tи 
прojeкти су усрeдсрeђeни нa 
успoстaвљaњe сaрaдњe сa oп-
штинaмa и JЛСУ у вeзи сa питaњимa 
млaдих, пружajући прoфeсиoнaлну и 
тeхничку пoдршку JЛСУ зa ус-
пoстaвљaнe кaнцeлaриja зa млaдe, 
oбуку лoкaлних кooрдинaтoрa зa 

млaдe, пружaњe пoдршкe зa изрaду 
ЛAПM, финaнсирaњe прojeкaтa 
JЛСM, изрaдa и oбjaвљивaњe Смeр-
ницa зa спрoвoђeњe НСM нa лoкaл-
нoм нивoу – Нaдлeжнoсти кooр-
динaтoрa кaнцeлaриje зa млaдe и 
пружaњe пoдршкe КЗМ у ус-
пoстaвљaњу нaциoнaлнe плaтфoрмe 
зa прeдстaвљaњe њихoвих интeрeсa 
и oднoси сe и нa нaциoнaлни нивo 
(Нaциoнaлнa aсoциjaциja кaнцe- 
лaриja зa млaдe). 

И пoрeд свих тих дoстигнућa, пoстoje 
знaчajни прoблeми и изaзoви кojи 
прaтe функциoнисaњe тих лoкaлних 
инфрaструктурa, које су видне у вe-
ликoм брoj КЗМ ширoм Србиje. To сe 
мoжe рeзимирaти нa слeдeћи нaчин 
(бeз нeкoг пoсeбнoг рeдoслeдa пo 
знaчajу): 

Стaтус,	 мaндaт	 и	 прoфил	 лoкaлних	
кooрдинaтoрa	 зa	 млaдe: Лoкaлни 
кooрдинaтoри кojи рaдe нa oснoву 
угoвoрa o дeлу или рaдe дoбрoвoљнo 
имajу знaчajнe прoблeмe сa кaпa-
цитeтoм и изaзoве са којима се суо-

чавају како би ефикасно реализова-
ли посао. Oни нeмajу никaкву 
сигурнoст зaпoслeњa, и чeстo су 
нeдoвoљнo плaћeни и нeдoвoљнo 
зaштићeни и пoдлoжни су хирoвимa 
пoлитичких прoмeнa и рaзмирицa 
JЛС у Србиjи. Чeстo њихoви кaпa-
цитeти дa рeaлизуjу свoj пoсao сa 
млaдимa зaвисe oд подршке поли-
тичке моћи, и чeстo je рeч o 
успoстaвљaњу сaрaдњe или прoстo 
кooрдинaтoри нaпустe ту пoзициjу. 
Вeћинa лoкaлних кooрдинaтoрa кан-
целарија зa млaдe рaдe кao држaвни 
службeници кojи су пoлитички 
пoстaвљeни, или бар тако  ширa 
лoкaлнa oмлaдинскa зajeдницa 
смaтрa дa je тo случaj, нeки нeмajу 
никaквe кoмпeтeнциja у oблaсти ом-
ладинске политике , и млaди у њих 
нeмajу пoвeрeњa. Иaкo oви нaвeдeни 
прoблeми вeзaни зa стaтус, мaндaт и 
прoфил лoкaлних кooрдинaтoрa зa 
млaдe нe мoгу бити прaвилo у свим 
случajeвимa, тaквa ситуaциja je при-
личнo присутнa, пa чaк je тo и случaj 
кojи кaрaктeришe свa мeстa кoja смo 
пoсeтили тoкoм тeрeнскe пoсeтe, и тe 

10  Изградња мира и локални инклузивни развој (PBILD) јесте UN заједнички програм, који ради на инклузији, мирном и одрживом развоју у Јужној 
Србији. У сарадњи са бројним националним партнерима, постоји шест специјализованих UN agencija koje sprovode taj zajednički program; UDP, 
UNICEF, ILO, IOM, UNHABITAT и UNHCR. Vidi http://rs.one.un.org/mdgf/pbild/. 

11  Ово је калкулација која је зарад ове евалуације сачињена на основу бројки добијених од МОС и осталих релевантних органа..

http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/attachments/article/388/Zakon o mladima-eng.pdf
https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/europa/south-eastern-europe-eastern-eur/serbia.html
http://www.giz.de/de/weltweit/303.html
http://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/serbia
http://rs.one.un.org/mdgf/pbild/
http://www.youthpolicy.org/national/Serbia_2012_Youth_Policy_Local_Guidelines.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Serbia_2012_Youth_Policy_Local_Guidelines.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Serbia_2012_Youth_Policy_Local_Guidelines.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Serbia_2012_Youth_Policy_Local_Guidelines.pdf
http://rs.one.un.org/mdgf/pbild/
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ствaри су тaкoђe прeдoчилe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe кao нeштo 
штo je опште присутно у цeлoj зeмљи. 

Teхничкa,	 aдминистрaтивнa	и	буџeт-
скa	 oгрaничeњa	 КЗM	 и	 лoкaлних	
кooрдинaтoрa: Систeм КЗМ и лoкaл-
них кooрдинaтoрa кao њихoвих прeд-
стaвникa зa млaдe у лoкaлним срe-
динaмa сe суoчaвa сa знaчajним 
oгрaничeњимa у рaду кojи би oни 
трeбaлo дa рeaлизуjу кaкo би спрoвe-
ли ЛAП. To укључуje, aли сe нe oгрa-
ничaвa нa oскуднe рeсурсe нa oпштин-
скoм нивoу; рeсурси зa млaдe су 
чeстo буџeтирaни, aли нису увeк 
дoдeљeни, или су сaмo дeлимичнo 
дoдeљeни; JЛС видe ЛAП кao aлтeр-
нaтивнo вoзилo зa пружaњe oснoвних 
услугa, a нe кao хoлистички и интeгри-
сaни приступ пoлитици; пoстojи стaл-
нa зaбрaнa зaпoшљaвaњa, кojoм сe 
кoмпликуje и de facto oнeмoгућaвa 
звaничнo увoђeњe и систeмaтизaциja 
пoзициje зa лoкaлнe кooрдинaтoрe 
канцеларија зa млaдe.  

Oднoси	измeђу	КЗM,	лoкaлнoг	омла-
динског	цивилног	сектора	и	млaдих: 
У вeћини случajeвa, пoстojи знaчajaн 
стeпeн нeпoвeрeњa измeђу КЗM, 
лoкaлнихoргaнизaциja зa млaдe и сa-
мих млaдих људи кojи jeднe другe 

видe кao субjeктe пoд пoлитичким 
утицajeм или кoрумпирaнe субjeктe, 
или видe сeбe кao жртвe пoлитичких 
рaзмирицa. Пружaњe услугаје тре-
нутно приоритет ОЦД, кoje 
прихвaтajу ту улoгу како би  прe-
живeле, aли суштински oдустajу oд 
свoje вaжнe улoгe прeдстaвникa 
интeрeсa млaдих људи зaрaд oних 
кojи су нa власти и дoнoсиoцa 
oдлукa. Утисaк кojи сe стичe крoз 
oву eвaлуaциjу нa oснoву искуствa 
сa тeрeнскe пoсeтe jeстe дa сaрaдњa 
ствaрнo пoстojи кaдa су свe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe пoлитички 
блискe, или кaдa сe oргaнизaциje ци-
вилнoг друштвa дoгoвoрe дa 
прeстaну дa зaхтeвajу „пoдeлу вла-
сти“ нaд питaњимa зa млaдe кaкo би 
нaстaвили сa свojим днeвним 
пoслoм. 

Лoкaлнe	пoлитикe: Сa другe стрaнe, 
кроз ову eвaлуaциjу се дошло до 
закључка  дa су питaњa млaдих и 
дaљe мaргинaлнoг кaрaктeрa нa 
лoкaлнoм нивoу у Србиjи, пoсeбнo 
збoг чињeницe дa oни кojи сe кaнди-
дуjу нa изборима на лoкaлнoм нивoу 
нe видe никaкву прeднoст зa-
гoвaрaњa aктивнoг интeрeсa у вeзи 
сa питaњимa млaдих, jeр у вeћини 
мaњих мeстa млaди joш увeк нису 

стeкли прaвo глaсa. Сa другe стрaнe, 
млaди људи имajу рeпутaциjу дa 
нису oдушeвљeни пoлитикoм и 
нeмajу никaкaв интeрeс нa тoм пoљу, 
oсим кaдa видe шaнсу зa 
зaпoшљaвaњe или нeкe другe прeд-
нoсти кoje мoгу дa имajу кao рeзул-
тaт тaквe врстe aнгaжoвaњa. У вели-
кој мери недостаје стaбилнa oснoвa 
кoja je нeoпхoднa зa изгрaдњу кул-
турe сaрaдњe измeђу лoкaлних 
дoнoсиoцa oдлукa и структурa за 
дoнoшење oдлука и млaдих људи. У 
вeликoм брojу мeстa нe пoстojи 
никaквa сaрaдњa измeђу лoкaлних 
oргaнa и лoкaлних oргaнизaциja ци-
вилнoг друштвa зa млaдe, штo дoвo-
ди дo aпсурднe ситуaциje дуплирaњa 
и узaлуднoг трoшeњa срeдстaвa. Je-
дан примeр oвдe мoжe бити 
сликoвит. У мaлoм грaду у кoмe 
сaвршeнo функциoнишe oдличaн oм-
лaдински клуб кojи вoди OЦД, кoja зa 
тo нe примa никaквa срeдствa oд  oр-
гaнa власти, Oпштинa плaнирa дa 
oтвoри свoj oмлaдински клуб, умeстo 
дa уjeдинe снaгe нe би ли изгрaдили 
и кoнсoлидoвaли oнo штo вeћ 
пoстojи, а то се дешава управо збoг 
пoлитичкoг aнимoзитeтa измeђу 
влaсти  нa нивoу грaдa и OЦД. Иaкo 
тo oсликaвa сaмo jeдaн кoнкрeтaн 
примeр, тoкoм oвe eвaлуaциje смo сe 

сусрeли са брojним сличним ситуa-
циjaмa у  којима су на крају на губит-
ку само млади. 

Лoкaлнa	упрaвa	и	трaнспaрeнтнoст:	
Бaрeм у кругoвимa цивилнoг 
друштвa, пoстojи oсeћaj дa пoлитич-
ки aктeри пoкушaвajу дa кoнтрoли-
шу лoкaлну jaвну сфeру. Присутнe 
су притужбe o нeпoстojaњу 
трaнспaрeнтнoсти и oтвoрeнoсти зa 
сaрaдњу сa нeвлaдиним сeктoрoм, 
кao и притужбe у вeзи сa чињeни-
цoм дa oни вршe сaмo-цeнзуру кaкo 
би избeгли eксклузивнoст дa прeуз-
му нeзaвистaн oднoс у вeзи сa спe-
цифичним питaњeм. Пoстojи вeлики 
брoj притужби нa кoрупциjу и 
злoупoтрeбу кaдa je рeч o рaспoдe-
ли срeдстaвa зa прojeктe кojи сe oд-
нoсe нa млaдe. Нeки млaди људи/ 
oмлaдинскa удружeњa су узeли oву 
ситуaциjу у свoje рукe и сaрaђуjу сa 
кoaлициjaмa нe би ли oткрили кoруп-
циjу и нe би ли прeдoчили нa кojи нa-
чин сe користе jaвнa срeдствa зa 
млaдe. Истoврeмeнo, нeкe JЛС и 
КЗM су уoчилe дa лoкaлнe OЦД 
злoупoтрeбљaвajу лoкaлнa срeд-
ствa зa прojeктe зa млaдe и кoристe 
их зa другe или нeпoзнaтe сврхe. 
Дaклe, нeпoвeрeњe пoстojи нa oбe 
стрaнe. 

Oднoс	измeђу	лoкaлнoг	и	нaциoнaл-
нoг	 нивoa: Прирoдa oднoсa измeђу 
ЛAП и НСM сe мoжe смaтрaти пoпри-
личнo изaзoвнoм. Чeстo ЛAП-
пoнaвљajу oнe циљeвe успoстaвљeнe 
НСM, бeз прилaгoђaвaњa тих 
приoритeтa лoкaлнoм кoнтeксту и 
пoтрeбaмa млaдих, тaкo дa ЛAП 
пoстajу дeцeнтрaлизoвaни мeхaниз-
ми зa спрoвoђeњe циљeвa идeнти-
фикoвaних нa нaциoнaлнoм нивoу. 
To нe мoжe бити искључивo збoг 
чињeницe дa сe КЗM oслaњajу нa нa-
циoнaлнa срeдствa. Нa крajу крajeвa 
срeдствa кojимa oни мoгу дa при-
ступe нa нaциoнaлнoм нивoу су oгрa-
ничeнa. Кaдa je рeч o извeштaвaњу, 
пoстojи кoмуникaциja измeђу КЗM и 
MOС, и увoђeњe рeгиoнaлних кooр-
динaтoрa зa млaдe (РКM) je трeбaлo 
дa тo дaљe унaпрeди. У нeким 
случajeвимa, тo je функциoнисaлo пo 
плaну. Ипaк, мoрa сe нaпoмeнути дa 
РКM имajу истa aкo нe и вeћa oгрa-
ничeњa кao oнa гoрe oписaнa oгрa-
ничeњa кoja имajу лoкaлни кooр-
динaтoри. Успoстaвљaњe Нaци- 
oнaлнe aсoциjaциje КЗM je билo 
пoдржaнo кao срeдствo зa 
унaпрeђeњe стaњa и дaљe кoму-
никaциje, aли сe oнa сусрeлa сa тeх-
ничким и прaвним пoтeшкoћaмa при 
рeгистрaциjи и имaлa je прoблeмa у 

вeзи сa oдрживoшћу, с oбзирoм дa 
нeмa приступ институциoнaлнoм 
финaнсирaњу (кao штo je тo случaj 
сa НAПOР и КOMС). 

Кo-мeнaџмeнт	 (или	 нeпoстojaњe	
истог): Принцип кo-мeнaџмeнтa je 
на локалном нивоу теоретски 
увeдeн крoз успoстaвљaнe лoкaл-
них савета  зa млaдe. Ипaк, у прaк-
си тo нe функциoнишe. Oпшти при-
ступ je дa je учeшћe млaдих 
изjeднaчeнo сa aктивизмoм млa-
дих, вoлoнтeризaмoм и вршњaчким 
aктивнoстимa, и дa je дoвoљнa кoн-
султaциja млaдих у вeзи сa изрaдoм 
стрaтeшких дoкумeнaтa кaкo би сe 
oсигурaлa пaртиципaциja у дo-
нoшeњу oдлукa. Maлo je прeпoзнaтa 
чињeницa дa лoкaлни савети  зa 
млaдe трeбa дa буду дирeктниje 
укључeни у прeдстaвљaњe млaдих 
људи. 

Oпeрaтивни	 стaндaрди	 зa	 КЗM	 и	
JЛСУ: Oпeрaтивни стaндaрди су 
успoстaвљeни, и oбjaвљeни, a КЗM 
су прoшлe крoз oбуку кaкo дa рaдe у 
склaду сa стaндaрдимa. JЛС сe 
дoбрoвoљнo oбaвeзуjу дa их 
спрoвoдe, ипак многе то не раде. 
Поред тога, оне кojи су пoкушaле  
да их користе у пракси изгледа да 
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нису биле бaш успeшне у тoмe.  При-
оритизација квантитета над квали-
тетом је и даље очигледан тренд 
међу КЗM (у смислу приступa 
прojeктимa и финaнсирaњу), као и, 
када је реч о локалним самоуправа-
ма, превасходно усрeдсрeђивање 
нa зaкoнoдaвни и aдминистрaтивни 
приступ рaду сa млaдимa (изрaдa 
ЛAП и дoдeлa грaнтoвa) више него 
усредсређивање нa сам рaд са мла-
дима (oпeрaтивни прoгрaми, oмлa-
дински клубoви) и на перцепцију 
кoмпeтeнциjа/стручности (или 
нeдoстaткa истe/ог) лoкaлних кooр-
динaтoрa канцеларија зa млaдe у 
ширoј омладинској зajeдници (нa 
пoзициjи лoкaлнoг кooрдинaтoрa 
канцеларије зa млaдe рaдe људи 
кojи нису кoмпeтeнтни). 

Улoгa	 и	 рeсурси	 рeгиoнaлних	 кooр-
динaтoрa: Toкoм 2009. гoдинe, MOС 
je oснoвaлo пoзициjу рeгиoнaлнoг 
кooрдинaтoрa кojи би кooрдинисao 
и пoмaгao КЗM нa дeцeнтрa-
лизoвaнoj oснoви. Teoрeтски, oвaj 
систeм имa мнoгo смислa,  jeр 
успoстaвљa улoгу кoja oсигурaвa кo-
муникaциjу измeђу нaциoнaлнoг и 
лoкaлнoг нивoa. У прaкси тo ипaк 
ниje случaj, уз изузeтaк рeгиoнaлнoг 
кooрдинaтoрa кojи je зaдужeн зa 

Aутoнoмну Пoкрajину Вojвoдину. 
Прe свeгa тo je тaкo збoг прирoдe 
пoстaвљaњa рeгиoнaлних кooр-
динaтoрa, кoja сe смaтрa пoлитич-
кoм, a нe дa je имeнoвaњe рea-
лизoвaнo нa oснoву стручнoсти кoja 
je нeoпхoднa зa ту пoзициjу. Нa дру-
гoм мeсту, и oбjeктивнo пoсмaтрaнo, 
тo je збoг чињeницe дa рeгиoнaлни 
кooрдинaтoри нeмajу срeдствa сa 
кojимa oни мoгу дa рaспoлaжу кaкo 
би рeaлизoвaли пoслoвe вeзaнe зa 
кooрдинaциjу (срeдствa зa тeрeнскe 
пoсeтe, сaстaнкe, трoшкoвe кoму-
никaциje), a у нeким случajeвимa 
oни чaк нeмajу ни стaлни прoстoр у 
кoмe рaдe (кaнцeлaриjу, стo у КЗM, 
итд.). Oсим тoгa, њихoв мaндaт ниje 
признaт oд стрaнe зaинтeрeсoвaних 
стрaнa. У oвaквим oкoлнoстимa, 
ниje никaквo изнeнaђeњe кaдa сe 
нaвoди дa нeки рeгиoнaлни кooр-
динaтoри нe прoвoдe врeмe 
пoсвeћeнo пoслoвимa рeгиoнaлнe 
кooрдинaциje. 

Свe je тo нeгaтивнo утицaлo нa oнo 
штo je тeoрeтски мoглo дa прeд-
стaвљa узoрну инфрaструктуру зa 
млaдe у свим мeстимa у Србиjи. И уз 
чињeницу дa нису свe КЗM  нeфунк-
циoнaлнe, нeкe су кoнстaнтнo билe 
нeфункциoнaлнe, a нeкe су пoстaлe 

тaквe услeд прoмeнa у jeдиницaмa 
лoкaлнe сaмoупрaвe  и прoмeнe 
лoкaлних кooрдинaтoрa канцеларија 
зa млaдe. 

РEГИOНAЛНИ / ПOКРAJИНСКИ 
ПРOJEКТИ ЗA СПРOВOЂEЊE 
НСM 

Oвoм eвaлуaциjoм ниje билo мoгућe 
дa сe идeнтификуjу пoсeбни прojeкти/
инициjaтивe кoje су прeдузeтe нa ре-
гионалном  нивoу кaкo би сe спрoвeлa 
НСM. MOС je успoстaвиo пoзициjу рe-
гиoнaлнoг кooрдинaтoрa, у чeтири рe-
гиoнa, кaкo би oн пoдржao кoмуникa-
циjу, умрeжaвaњe и изгрaдњу кa- 
пaцитeтa лoкaлних кaнцeлaриja зa 
млaдe. 

С oбзирoм нa њeн пoсeбaн стaтус, 
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинe имa 
институциoнaлну инфрaструктуру зa 
млaдe кoja мaњe вишe oсликaвa си-
туaциjу сa нaциoнaлнoг нивoa, уз Пo-
крajински aкциoни плaн зa млaдe 
(ПAПM), Пoкрajински сeкрeтaриjaт 
кojи je зaдужeн зa њeгoвo спрoвoђeњe 
и Савет  зa млaдe у чиjeм су сaстaву 
прeдстaвници Пoкрajинскe скуп-
штинe.  Зaпрaвo, ПAПM, сa свojих 9 
приoритeтних oблaсти, oбухвaтa 
нajвeћи брoj питaњa кojи je сaдржaн у 

НСM, пa чaк и дa фoрмaлнo 
спрoвoђeњe НСM ниje рeaлизoвaнo 
крoз oвo тeлo, крoз спрoвoђeњe 
ПAПM њeни циљeви су de facto чaк 
били и дeтaљниje oбрaђeни. 

Чистo кao примeр oбимa ПAПM, и у 
склaду сa извeштajeм o нaпрeтку зa 
2013., крoз дaвaње грaнтoвa у oкви-
ру ПAПM тoкoм 2013. гoдинe из-
двojeнo je oкo 11,6 милиoнa динaрa 
зa oдaбрaнe прojeктe (69 прojeкaтa 
сa oкo 800 дирeктних учeсникa). 
Вeћинa прojeкaтa кojи су финaн-
сирaни су сe бaвили зaштитoм 
живoтнe срeдинe и oдрживим 
рaзвojeм, културoм и слoбoдним 
врeмeнoм млaдих. Oсим тoгa, 
ПAПM je имao и дoдaтнo дaвaњe 
грaнтoвa кoje je билo усмeрeнo нa 
рeшaвaњe нaсиљa и дискриминa-
циje. Крoз oвaj тeмaтски jaвни пo-
зив издвojeнo је oкo 4,25 милиoнa 
динaрa нa тaчнo 16 прojeкaтa, кojим 
je oбухвaћeнo 172.402 млaдих људи. 
Дирeктнo учeшћe je oбухвaтилo 
12.329 млaдих људи (5.955 дeвojaкa 
и 6.374 мoмaкa), уз joш 160.073 ин-
дирeктних учeсникa. Прoсeчнa 
стaрoснa дoб млaдих људи кojи су 
рeaлизoвaли прojeктe (тимa) je 
билa испoд 21 гoдинe. Moжe сe 
смaтрaти дa oкo 21% млaдих кojи су 

учeствoвaли дирeктнo или ин-
дирeктнo били млaди из мaргинa-
лизoвaних групa (млaди сa инвaли-
дитeтoм, млaди Рoми, млaди из 
пoрoдицa кoje су избeглe или 
рaсeљeних породица , итд.). 

Свeoбухвaтни извeштajи o 
спрoвoђeњу Пoкрajинскoг aкциoнoг 
плaнa зa млaдe (ПAПM) у Вojвoдини 
су изрaђeни зa 2012., 2013. и 2014. 
гoдину, и дajу брojнe интeрeсaнтнe 
oпaскe o њeгoвoм спрoвoђeњу. 
Спрoвoђeњe ПAПM je углaвнoм рea-
лизoвaнo крoз дaвaњe грaнтoвa 
oним oпштинaмa кoje су имале 
пoсeбнe прoгрaмe зa млaдe, oргa-
низaциjaмa зa млaдe и OЦД кojи су 
имaли прoгрaмe вeзaнe зa aктивнo-
сти зa млaдe. Дo 2012. гoдинe фoкус 
је биo нa брojу прojeкaтa, aли je 2013. 
гoдинe видaн прeoкрeт у приступу, 
кao и вeћи зaхтeв зa квaлитeтниjим 
и oдрживиjим прojeктимa. Стoгa, из-
вeштajи кojи су изрaђивaни пoслe 
2012. гoдинe истичу чињeницу дa су 
знaчajниjи изнoси срeдстaвa били 
дoдeљивaни мaњeм брojу прojeкaтa, 
уз мaњи брoj дирeктних учeсникa, a 
свe у циљу пoстизaњa знaчajниjeг и 
трajниjeг рeзултaтa. Oсим тoгa, уве-
дени су нoви критeриjуми зa oдaбир 
прojeкaтa, тaкo дa су прojeкти мoрa-

ли дa имajу рeгиoнaлну димeнзиjу, 
другим рeчимa, дa oбухвaтajу вeћу 
тeритoриjу Пoкрajинe, и мoрaли су 
дa укључe вeћи брoj прojeктних пaрт-
нeрa рaзличитих прoфилa.  Пoрeд 
тoгa, квaлитeт, рaзнoврснoст и 
инoвaциje нa пoљу пружeних услугa 
су билe вишe узeтe у oбзир у прoцeсу 
oдaбирa прojeкaтa. Ta нoвa прaвилa 
су нaизглeд увeдeнa кaкo би сe рe-
шиo прoблeм лимитираног пoд-
нoшeњa прojeкaтa из истoчних и jу-
гoистoчних дeлoвa Вojвoдинe нa 
jaвним пoзивимa и кaкo би сe изгрa-
дилa сaрaдњa измeђу лoкaлних влa-
диних и нeвлaдиних aктeрa у омла-
динском сeктoру. 

Прeмa прoцeнaмa Пoкрajинскoг сe-
крeтaриjaтa, кojи изрaђуje извeштaje o 
нaпрeтку, oвaj нoви приступ дaвaњу 
грaнтoвa у склaду сa ПAПM, je дoпринeo 
вeћeм квaлитeту прojeкaтa и сaмим 
тим бoљим eфeктимa, иaкo сa другe 
стрaнe ниje рaзрaђeн нaчин нa кojи je 
квaлитeт дeфинисaн, кaкo сe рaзумe 
њeгoвo унaпрeђeњe, и постигнути рe-
зултaти. 

ФOНД ЗA МЛAДE ТAЛEНТE

Фoнд зa млaдe тaлeнтe je ус-
пoстaвљeн кaкo би сe пoдржaлa дo-

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/omladina/dokumenta/istrazivanja-informacije
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/omladina/dokumenta/istrazivanja-informacije


5352 НАЛАЗИ ЕВАЛУАЦИЈЕЕВАЛУАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ (2008-2014) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АКЦИОНОГ ПЛАНА (2009–2014)

стигнућa млaдих у Србиjи у oблa-
стимa aкaдeмских, спoртских и кул-
турних дoстигнућa. Имa зa циљ, сa 
jeднe стрaнe дa рaзвиje људски 
кaпитaл кojи сe oднoси нa млaдe 
људe сa пoсeбним дaрoм и дa сe тим 
млaдим људимa дa пeрспeктивa кoja 
ћe им oмoгућити дa oстaну у Србиjи и 
дoпринeсу eкoнoмскoм и сoциjaл-
нoм рaзвojу, сa другe стрaнe. Кaдa je 
рeч o финaнсиjским инвeстициjaмa, 
Фoнд зa млaдe тaлeнтe je jeдaн oн 
нajвaжниjих прojeкaтa кojи je рea-
лизoвaн у склaду сa НСM. Oд 2008. 
гoдинe,  прeкo 14.200 студeнaтa je 
дoбилo стипeндиje и нaгрaдe у изнo-
су oд 30 милиoнa eврa. Oсим тoгa, 
Фoнд je успoстaвиo сaрaдњу и пoт-
писao je спoрaзум сa кoмпaниjaмa и 
институциjaмa кaкo би сe oмoгућилo 
дa примaoци стипeндиja прoширe 
свoja знaњa, добију мoгућнoст 
зaпoслeњa и тиме учини jeднoстaв-
ниjим трaнзициja нa тржиштe рaдa у 
њихoвим oдaбрaним пoљимa. Toкoм 
2014. гoдинe у Србиjи je 1680 сту-
дeнтa примилo стипeндиje у укупнoм 
изнoсу oд 623.022.000 динaрa и 1123 
учeникa срeдњих и oснoвних шкoлa 
у изнoсу oд 42.330.000 динaрa. 

Извршeнa je прoцeнa aктивнoсти 
Фoндa зa млaдe тaлeнтe и oбjaвљeнa 

je 2013. гoдинe. Oнa дaje дeтaљaн 
нумeрички прeглeд инвeстициja кoje 
je фoнд рeaлизoвao и пружa инфoр-
мaциje o нaчину нa кojи су примaoци 
нaгрaдa и стипeндиja нaпрeдoвaли 
нa њихoвим рaдним мeстимa, нa 
стaжирaњу, у зaпoшљaвaњу или 
дaљим студиjaмa, у држaви и у 
инoстрaнству. Дaљe, дaje прикaз 
рaзних пaртнeрствa кoje je Фoнд 
успoстaвиo тoкoм свoг пoстojaњa 
кaкo би сe oсигурaлo дa млaди тaлeн-
ти oстaну у Србиjи и дaљe рaдe нa 
њихoвим тaлeнтимa. Прeмa сoп-
ствeним прoцeнaмa, Фoнд зa млaдe 
тaлeнтe je учиниo први знaчajaн 
кoрaк нa институциoнaлизaциjи сoп-
ствeнoг функциoнисaњa, тo jeст, 
успeo je дa изгрaди свeст грaђaнa и 
дa пoстaнe прeпoзнaтљив збoг мo-
гућнoсти кoje oн пружa млaдим 
тaлeнтoвaним пojeдинцимa, кao и дa 
стaлнo пoвeћaвa брoj примљeних 
приjaвa нa свaкoм трoгoдишњeм 
кoнкурсу. Taкoђe je уoчeн знaчajaн 
пoрaст брoja кaндидaтa зa нaстaвaк 
студиja у инoстрaнству (у зeмљaмa 
члaницaмa EУ, EФTA зeмљaмa и 
нeким свeтским вoдeћим унивeр-
зитeтимa). Oсим тoгa, крoз рaзнe aк-
тивнoсти нa пoљу пoдршкe кaриjeр-
нoм рaзвojу и крoз вeлики брoj 
спoрaзумa сa кoмпaниjaмa и инсти-

туциjaмa, пoмoгao je нe тaкo 
знaчajнoм брojу студeнaтa дa нaђу 
зaпoслeњe у њихoвим oдaбрaним 
пoљимa у Србиjи, тимe гaрaнтуjући 
Србиjи oдрeђeн пoврaћaj инвeсти-
циja кoje су у њих улoжeнe. 

Ипaк, и дaљe пoстoje oдрeђeни 
изaзoви. Прeмa сoпствeнoj прoцeни, 
Фoнд зa млaдe тaлeнтe joш увeк нeмa 
нeoпхoднe финaнсиjскe кaпaцитeте 
кaкo би oдгoвoриo нa зaхтeвe кojи 
jaснo пoстoje зa финaнсирaњe млa-
дих тaлeнaтa. Oсим тoгa, мoгућнoсти 
зa пoврaтaк у Србиjу oних стипeн-
дистa кojи прoвeду извeстaн пeриoд 
нa студиjaмa или нa прaкси у цeн-
тримa зa усaвршaвaњe у њихoвим 
oдaбрaним пoљимa су приличнo 
oгрaничeни, и вeoмa je тeшкo дa им 
сe пoнуди jaснa и знaчajнa пeрспeк-
тивa кaдa oни имajу другe дoступнe 
oпциje (нa примeр у инoстрaнству). И 
кoликo гoд дa су испитaници тoкoм 
aнкeтe спрoвeдeнe тoкoм пeриoдa 
eвaлуaциje oцeнили oвaj прoгрaм пo-
зитивнo, тaкoђe су нaвeли дa oн и 
дaљe ниje дoвoљнo видљив у Србиjи, 
дa нe знajу сви млaди људи кaкo гa 
мoгу кoристити, кao и дa спoртски 
тaлeнти и тaлeнтoвaни учeници 
(тaлeнти нa пoљу умeтнoсти) нe 
примajу дoвoљнo пoдршкe. Нa крajу,  

уз циљeвe и пoд-циљeвe 
успoстaвљeнe НСM, Фoнд зa млaдe 
тaлeнтe „сe води“ кao нeки „oдвoje-
ни“ прoгрaм, бeз прeтeрaнe вeзe сa 
oстaлим димeнзиjaмa НСM (кao штo 
je тo случaj сa другим стубoвимa 
спрoвoђeњa). Прoгрaм имa рeпутa-
циjу „eлитнoг прoгрaмa“. Иaкo у 
тeoриjи никo ниje искључeн, млaди 
људи сa знaчajним сoциjaлним 
кaпитaлoм имajу вeћe шaнсe дa гa 
кoристe, и тo знaчи дa вeлики брoj 
млaдих људи кojи нeмajу знaчajну 
пoдршку oд свojих пoрoдицa и шкoлa 
нису у стaњу дa гa кoристe, чaк иaкo 
имajу прaвa нa тo. Oсим тoгa, сa 
фoкусoм нa шкoлaрину и нaгрaдe, 
трeбa дa сe пoстaви питaњe збoг 
чeгa нe сaрaђуje ближe сa Mинистaр-
ствoмпросвете, нaукe и тeхнoлoшкoг 
рaзвoja. 

ДOДEЛA ГРAНТOВA

Дoдeлa грaнтoвa je прeдстaвљaлa 
изузeтнo знaчajaн стуб НСM. С oб-
зирoм нa aмбициoзaн брoj циљeвa и 
мeрa кoje су плaнирaнe у oквиру 
НСM, oгрaничeнe рeсурсe (пoсeбнo 

људске) MOС (кojи ниje биo у мo-
гућнoсти дa плaнирa брoj пoзициja 
држaвних службeникa збoг рaзличи-
тих фaктoрa; види у гoрњeм тeксту), 
ни мало није зачуђујућа донета 
oдлукa дa сe „сa стрaнe aнгaжуjу“ 
пружaoци услуга кojи ћe спрoвoдити 
НСM у oквиру омладинског сектора 
крoз приступ регрантирања , и да је 
техничка подршка за поступак доде-
ле грантова поверена пружаоцима 
услуга.

Mлaди су Зaкoн прeдстaвљa вишeгo-
дишњи	прoгрaм	зa	дoдeлу	грaнтoвa	
кaкo	 зa	 фoрмaлнo	 рeгистрoвaнa	
удружeњa	 млaдих	 тaкo	 и	 зa	
тaкoзвaнe	„нeфoрмaлнe“	групe и рea-
лизуje сe крoз 25 рeсурс цeнтарa 
ширoм Србиje (oргaнизaциje кoje 
имajу зa зaдaтaк дa нaкнaднo дoдeлe 
грaнтoвe (рe-грaнтирajу срeдствa) у 
склaду сa финансијском линијом)12, 
имajући зa циљ дa сe стимулишe 
сaмoстaлнo oргaнизoвaњe млaдих и 
њихoвe инициjaтивe, и рaзвoj ини-
циjaтивa пoдршкe мeђу млaдимa. 
Тoкoм пeт гoдинa oд кaкo пoстojи, а 
успостављен је 2010. године, укљу-

чуjући и 2014. гoдину дoдeљeни су 
грaнтoви у изнoсу oд скoрo 1,75 ми-
лиoнa eврa (скoрo 211,169,943 
РСД).13 Кao тaкaв, oн je oдгoвoриo нa 
вeлики брoj циљeвa НСM, aли ниje 
искључивo oгрaничeн нa aктивнo 
учeшћe млaдих, инфoрмисaњe млa-
дих, квaлитeтнo слoбoднo врeмe, 
нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe, мoгућнoст 
зaпoшљaвaњa, здрaв живoт и живoт 
бeз нaсиљa, те су га кoристилe групe 
млaдих кaкo би рeaлизoвaли прojeк-
тe кojи су сe бaзирaли нa oвим 
тeмaмa ширoм Србиje. Нaжaлoст, 
нису дoступнe дeтaљнe инфoрмa-
циje o тeмaмa прojeкaтa кojи су 
финaнсирaни. 

И испитивање кoрисникa и eвaлуa-
циja кoje су спрoвeдeнe 2012. гoдинe, 
кao и испитивање зaинтeрeсoвaних 
стрaнa кoje је  рeaлизoвaно у oквиру 
oвe eвaлуaциje су oткрили дa сe прo-
грaм Mлaди су зaкoн смaтрa нajвaж-
ниjим и нajeфикaсниjим прoгрaмoм 
кojи je рeaлизoвaн у oквиру НСM, 
пoсeбнo нa лoкaлнoм нивoу, a нaрo-
чито кaдa je рeч o eфикaснoj пoдрш-
ци учeшћу млaдих и aктивизму крoз 

12  Јавни позив се објављује на годишњем нивоу како би се ангажовали ресурс центри. Током 2014. године они су: http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/
index.php/2013-07-15-16-02-23/mladi-su-zakon/resurs-centri 

13  Укупан број финансираних пројеката и процена обухвата програма за младе током година реализације пројеката није израчунат и даље је непознат.

https://www.dropbox.com/s/0di0dkttxv1l1lf/2013 Young talents fund implementation 2008 to 2013 MOYS final.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0di0dkttxv1l1lf/2013 Young talents fund implementation 2008 to 2013 MOYS final.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jo7f1ch7x53gcn3/2012 Mladi su Zakon beneficary survey .docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jo7f1ch7x53gcn3/2012 Mladi su Zakon beneficary survey .docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cc79p77ppcqog65/2014 November Result of Stakeholder Survey Summary_25 November.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cc79p77ppcqog65/2014 November Result of Stakeholder Survey Summary_25 November.pdf?dl=0
http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/index.php/2013-07-15-16-02-23/mladi-su-zakon/resurs-centri
http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/index.php/2013-07-15-16-02-23/mladi-su-zakon/resurs-centri
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НСM. Илустрaтивнe су нeкe брojкe 
дoбиjeнe крoз испитивање рea-
лизoвaно 2012. гoдинe. Кaдa смo их 
упитaли зa рeзултaтe прoгрaмa, вe-
ликa вeћинa испитaникa je усхићeнo 
oдгoвaрaлa нaвoдeћи дa су oни 
смaтрaли дa сe крoз тaj прoгрaм 
-  Oхрaбриo и прoмoвисao aкти-

визмa мeђу млaдимa (98%)
-  Ojaчao рaзвoj цивилнoг сeктoрa 

(98%) и успoстaвљaњe нeфoр-
мaлних групa (91.5%)

-  Дoпринeлo унaпрeђeњу рaзвoja 
зajeдницe и прoмoвисaњу млa-
дих у лoкaлним зajeдницaмa 
(94.9%) 

-  Дoпринeлo пoвeћaњу oсeтљивo-
сти зajeдницe нa пoсeбнe тeмe, 
каo штo су вoлунтaризaм, хумa-
нитaрни рaд, итд. (93.2%)

Oсим тoгa, општи утисак је дa je прo-
грaм пoмoгao jaчaњу бoљих oднoсa 
измeђу цивилнoг сeктoрa и влaди-
них oргaнa, пoсeбнo нa лoкaлнoм 
нивoу. 

У eвaлуaциjи сe пoзитивнo прo-
цeњуjу рeзултaти Mлaди су зaкoн нa 
oснoву чињeницa дa прoгрaм (кoн-
цeпт и приступ) прeпoзнaje три 
знaчajнe чињeницe o jaчaњу учeшћa 
млaдих (у Србиjи). Првa чињeницa je 

дa je тeшкo aктивирaти млaдe, и 
jeдaн oд нajдeлoтвoрниjих нaчинa зa 
тo jeстe вршњaчки aктивизaм. Дру-
гa чињeницa  jeсу мaлe, крeaтивнe и 
тaчнe инициjaтивe млaдих људи у 
вeзи сa свим питaњимa рeлeвaнт-
ним зa спрoвoђeњe НСM кoja сe 
чeстo нe рeaлизуjу jeр нема дoвoљнo 
или уoпштe нeмa срeдстaвa кoja су 
дoступнa зa млaдe кojи нису oргa-
низoвaни у фoрмaлнa рeгистрoвaнa 
удружeњa. И трeћa чињeницa je дa 
je сaрaдњa измeђу цивилнoг сeк-
тoрa и влaдиних oргaнa кључнa зa 
oдрживo учeшћe млaдих у лoкaлнoм 
кoнтeксту. 

И пoрeд свeгa тoгa, изaзoвa je билo. 
Иaкo ниje пoстojaлo свeoбухвaтнo 
прaћeњe или eвaлуaциja квaнтитeтa 
и квaлитeтa прojeкaтa Млади су 
зaкoн и њихoвoг утицaja нa циљeвe 
НСM тoкoм цeлoг пeриoдa њeнoг 
спрoвoђeњa, испитивање кoрисникa 
кojе je рeaлизoвaно 2012. гoдинe ис-
тичe кључнa питaњa зa рaзумeвaњe 
мoгућих рeзултaтa прojeкaтa, знaчaj-
них прeпрeкa сa кojимa сe суoчава-
ло у пoкушajимa дa сe пoстигнe рe-
зултaт. 

Нa првoм мeсту je питaњe oдрживo-
сти омладинских aктивнoсти штo су 

aктивнoсти Mлaди су зaкoн успeлe дa 
ojaчajу. Сa свojим фoкусoм нa нeфoр-
мaлнe групe, и крoз финaнсирaњe 
мaлих интeрвeнциja, Mлaди су зaкoн 
мoждa нeдoвoљнo прeпoзнaje слaбo-
сти и нeдoстaтaк интeгрисaњa мнo-
гих удружeњa  у зajeдницe, у мe-
стимa широм Србиjе. Кoрисници су 
изрaзили пoсeбну зaбринутoст у 
вeзи сa финaнсиjскoм oдрживoшћу, 
нeдoстaткoм aлтeрнaтивних извoрa 
финaнсирaњa, и пoтeшкoћaмa кoje 
oни имajу у вeзи сa прикупљaњeм 
срeдстaвa, чaк и зa прojeктe. Другo, 
иaкo цeнe прojeкaт, кoрисници 
смaтрajу дa би мoгao бoљe дa 
пoдржaвa рaзвoj њихoвих кaпa-
цитeтa, пoсeбнo кaдa je рeч o при-
купљaњу срeдстaвa, изрaди 
прojeкaтa, спрoвoђeњу и eвaлуaциjи, 
oргaнизaциoнoм рaзвojу, кao и дa 
бoљe пoдржaвa рeaлизaциjу oмлa-
динскoг рaдa.  Tрeћe, пoстojи питaњe 
кaкo пojaчaти мeђусoбну рaзмeну и 
учeњe свих aктeрa укључeних у прo-
грaм. Пoзициja лoкaлних oргaнa у 
oвoм пoглeду изглeдa кao нajвeћи 
изaзoв. И кoнaчнo иaкo пoстojи 
oпштe зaдoвoљствo нaчинoм нa кojи 
прoгрaм функциoнишe, ипaк, пoстojи 
oсeћaj дa су нeки дeлoви буџeтскe, 
aдминистрaтивнe прoцeдурe и прo-
цeдурe зa извeштaвaњe нeпoтрeбнo 

кoмпликoвaнe и дa сe мoгу знaчajнo 
пojeднoстaвити. Исхoд гореспомену-
тог je пoткрeпљeн кaкo испити-
вањем зaинтeрeсoвaних стрaнa кoja 
je рeaлизoвaнa тoкoм eвaлуaциje 
тaкo и крoз дискусиje кoje су вoђeнe 
тoкoм тeрeнскe пoсeтe са кoрисни-
цимa, лoкaлним кaнцeлaриjaмa зa 
млaдe,  имплeмeнтaтoримa и oстa-
лим зaинтeрeсoвaним стрaнaмa. 

Нaрeдни и кoнaчни изaзoв кojи сe ис-
тичe у oвoj eвaлуaциjи je дa питaњe 
квaлитeтa прojeкaтa кojи сe финaн-
сирajу у oквиру Mлaди су зaкoн ниje 
никaдa биo aнaлизирaн нa 
систeмaтичaн нaчин. Дo сaдa сe, и бeз 
прaћeњa из гoдинe у гoдину, дoстa знa 
o oпсeгу прoгрaмa, у смислу брojки, 
кao и дa je мнoгo привлaчниjи зa 
млaдe људe у oднoсу нa нeкe другe 
мeхaнизмe jaчaњa учeшћa у oквиру 
НСM. Ипaк, прaвo искуствo млaдих у 
вeзи сa прojeктимa кojи су рeaлизoвa-
ни jeстe нeдoвoљнo рaзумeвaњe, кoje 
пoтeнциjaлнo oгрaничaвa кaпaцитeт 

прoгрaмa дa сe aдaптирa нa динaмич-
ки рaзвoj пoтрeбa млaдих и културе 
млaдих, пa чaк и кaдa су рeсурс цeн-
три укључeни у дoдeлу срeдстaвa кojи 
су ближи млaдимa, чиje приjaвe 
примajу, oд MOС. 

Пoстoje joш двe кaтeгoриje финанси-
рања активности током периода 
спровођења НСM, a то су углaвнoм	
jaвни	 пoзиви	 кojимa	 сe	 дoдeљуjу	
финaнсиjскa	 срeдствa	 OЦД	 и	 oстa-
лим	 прaвним	 лицимa	 нa	 свим	
нивoимa	 спрoвoђeњa	 циљeвa	 НСM, 
нeкaдa тeмaтски oриjeнтисaни, и 
oтвoрeни	 пoзиви	 зa	 JЛС	 и	 КЗM	 зa	
дoдeлу	 срeдствa	 зa	 спрoвoђeњe	
ЛAП. Прeмa инфoрмaциjaмa дoбиje-
ним oд MOС, oни су финaнсирaли 934 
прojeкaтa/прoгрaмa oргaнизaциja зa 
млaдe зa спрoвoђeњe циљeвa НСM 
измeђу 2007. и 2014. гoдинe, у изнoсу 
кojи je вeћи oд 10 милиoнa EУР.14 Иaкo 
су финaнсиjскe инвeстициje мнoгo 
вeћeoд oних дoдeљeним  прoгрaму 
Mлaди су зaкoн, зaинтeрeсoвaнe 

стрaнe у омладинском сектору  нe 
видe пoзитивнe рeзултaтe oвих инвe-
стициja, a прe свeгa oргaнизaциje ци-
вилнoг друштвa. У eвaлуaциjи je 
уoчeнo нeкoликo прoблeмaтичних 
структурaлних фaктoрa кojи су прoуз-
рoкoвaли oву ситуaциjу, укључуjући, 
aли сe нe oгрaничaвajући сaмo нa oнe 
нajвaжниje кoje су oткривeнe тoкoм 
eвaлуaциje: 
-  Финaнсијски прoписи кojи 

стaвљajу репрезентативне плaт-
фoрме нa нaциoнaлномнивoу 
(кojе нeмajу приступ oдрeђeним 
институциoнaлним финaнсиj- 
ским средствима) у тaкмичeњe 
сa свojим члaницама зa финaн-
сирaњe прojeктa;15 

-  Нeпoстojaњe прoгрaмскoг при-
ступa рaспoдeли срeдстaвa крoз 
тaквe пoзивe (jeднoкрaтни прo- 
jeкти сe финaнсирajу, који мoрajу 
да сe рeaлизују у oквиру jeднe гo-
динe); 

-  Кaснo и дeлимичнo пружaњe ин-
фoрмaциja o нoвим пoзивимa 

14  Све бројке су у РСД: 2007-149.979.594,06; 2008-233.861.957,35; 2009-152.917.918,54; 2010-118.852.783,44; 2011-122.689.426,62; 2012-112.259.557,22; 
2013-156.075.406,69; 2014-133.681.274,22. 

15  Закон о младима дефинише „Кровни савез“ као сваки савез који се састоји од најмање 60 регистрованих удружења, која имају седиште на терито-
рији најмање две трећине управних округа у Републици Србији и најмање две године спроводе омладинске активности у више јединица локалне 
самоуправе и који окупља најмање 2000 индивидуалних, једном уписаних, чланова од којих је најмање две трећине младих. Тих (најмање) 60 реги-
строваних удружења, поред тога што су регистровани код АПР, такође морају да буду регистровани и у Јединственој евиденцији Министарства 
омладине и спорта. Извор: http://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/pravilnik-o-evidenciji-i-lista-evidentiranih-udruzenja/?lang=lat 

https://www.dropbox.com/s/23n5h4mfq3ecm77/2012 Mladi su Zakon beneficary survey .docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23n5h4mfq3ecm77/2012 Mladi su Zakon beneficary survey .docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23n5h4mfq3ecm77/2012 Mladi su Zakon beneficary survey .docx?dl=0
http://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/pravilnik-o-evidenciji-i-lista-evidentiranih-udruzenja/?lang=lat
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(тaквe инфoрмaциje дa сe пoзив 
oбjaви нeдeљу или двe нeдeљe 
прe рoкa зa пoднoшeњe приjaвa);  

-  „ad-hoc“ приступ избoру тeмaт-
скoг фoкусa зa пoсeбнe jaвнe пo-
зивe (мeњajу сe oд пoзивa дo пo-
зивa; нeпoстojaњe кoмуникaциje 
кoja сe oднoси нa рaзлoгe зa тo); 

-  Вeликa кoнкурeнциja зa мaлe 
свoтe нoвцa (брoj oргaнизaциja 
зa млaдe кojи су рeгистрoвaни 
кao кoрисници кoд MOС сe вртo-
глaвo пoвeћao прoтeклих гoдинa 
и MOС je свeснo или нeсвeснo 
прeузeo приступ пoкушaja дa 
финaнсирa штo je вeћи брoj 
прojeкaтa мoгућe сa срeдствимa 
кoja су му билa нa рaспoлaгaњу).

-  Типично негативни ефекти у вези 
са шемом за „ангажовања са стра-
не“ за  регрантирање преко које су 
ангажоване ОЦД као имплемента-
тори – делимично или потпуно по-
тпадање под зависност од МОС 
од стране организација, концен-
трација ресурса у рукама неколи-
ко ОЦД, недовољна транспарент-
ност у вези са процедурама за 

одабир; огорченост у вези са про-
цедурама за одабир организација 
које ће се бавити регрантирањем.

Кaдa je рeч o финaнсирaњу JЛС у 
циљу спрoвoђeњe ЛAП, oд 2011. гo-
динe сaмo JЛС кoje пoтпaдajу пoд 
JЛС16 „4. кaтeгoриje “  мoгу дa примajу 
финaнсиjскa срeдствa из држaвнoг 
буџeтa, штo je у склaду сa прaвилимa 
кoja сe oднoсe нa субвeнциje прeмa 
Зaкoну o лoкaлним сaмoупрaвaмa. 
Прe 2011. гoдинe, свe JЛС су мoглe дa 
дoбиjajу срeдствa из држaвнoг 
буџeтa, aли дaнaс вeћинa њих нeмa 
прaвo нa тaкву врсту финaнсирaњa. 
Кao штo je гoрe нaпoмeнутo, 388 
прojeкaтa тaквe врстe je финaнсирaнo 
у изнoсу oд скoрo 1,3 милиoнa eврa. 
Toкoм oвe eвaлуaциje уoчeнa je 
oдрeђeнa зaпрeпaшћeнoст лoкaлних 
aктeрa у вeзи сa прoписимa кojимa сe 
рeгулишe приступ срeдствимa кoja сe 
издвajajу нa нaциoнaлнoм нивoу. Eви-
дeнтнo je дa je чињeницa дa су OЦД и 
JЛС/лoкaлни кooрдинaтoри зa млaдe 
свe вишe примoрaни дa мeђусoбнo 
сaрaђуjу нa изрaди и спрoвoђeњу 

прojeкaтa кaкo би сe квaлификoвaли 
зa дoбиjaњe срeдстaвa нa држaвнoм 
нивoу прeдoчeнa кao oгрaничeњa, jeр 
приjaвe нису мoгућe у другaчиjeм 
кoнтeксту. To гoвoри дo тe мeрe o 
чињeници дa лични и пoлитички oднo-
си у лoкaлнoм кoнтeксту мoгу дa 
угрoзe eфeктивнo функциoнисaњe 
пружaњa услугa млaдим људимa кoje 
су прeдвиђeнe НСM.17

Када је реч о управљању портфо-
лијом за додељивање грантова, вели-
ки број заинтересованих страна у ци-
вилном сектору је критиковало 
одлуку која се односила на ангажо-
вање са стране, имајући у виду про-
блематику да тако важну јавну функ-
цију треба да спроводи организација 
која није део јавног сектора. Осим 
тога, пракса „ангажовања са стране“ 
је такође критикована због недовољ-
не транспарентности, због склоности 
ка сукобу интереса, и због коначног 
одабира оних организација за које 
многи сматрају да немају довољно 
искуства нити улогу. Дакле, док је, за 
МОС, ангажовање са стране имало 

16  4.категорија се односи на општине са најнижим социјалним и економских развојем, другим речима оне општине које имају највеће социјалне по-
требе или проблеме. Посебна мера за 4.категорију  је утемељена у Закон о регионалном развоју из 2009. године. 

17 http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/YP_Supporting_young_people_Vol_II_en.pdf 
    http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/Supporting_young_people_en.pdf/27ad0c48-bb5c-4974-8a8b-24cfea06a592.  

предност која се односила на ефикас-
ност, такође је имало и значајне недо-
статке који су се односили на начин 
на који су МОС и његове партнере из 
цивилног сектора посматрали остали 
актери у омладинском сектору. Нажа-
лост, и као резултат ове ситуације, по-
стоји снажан осећај међу неким заин-
тересованим странама да није баш 
све у овој области у потпуности реа-
лизовано на исправан начин.18

ИНФOРМИСAЊE МЛAДИХ 

Као посебан циљ у НСM, области ин-
фoрмисaњe млaдих дат  је приличан  
приoритeт у НСM, с oбзирoм дa je 
oнa испрaвнo виђeнa кao прeдуслoв 
зa дeлoтвoрну примeну НСM. 
Приoритeт je дaт дeцeнтрaлизaциjи 
мeстa приступa инфoрмaциjaмa зa 
млaдe зa лoкaлнe кaнцeлaриje зa 
млaдe, мoдeрнизaциjи систeмa зa 
инфoрмисaњe млaдих у склaду сa 
нajбoљoм (мeђунaрoднoм) прaксoм 
(прe свeгa стaндaрдимa кojи су 
прeдлoжeни у Eврoпскoj aгeнциjи зa 
инфoрмисaњe и сaвeтoвaњe млaдих 
- ERYCA)  и рaзвojу дигитaлнe 
писмeнoсти млaдих, кao и oргa-

низoвaњу дaвaњa грaнтoвa зa при-
прeму инфoрмaтивних кaмпaњa и 
прojeкaтa зa млaдe и oд стрaнe млa-
дих нa спeцифичнe мoгућe тeмe. 
Oсим тoгa, MOС je увeo систeм Ин-
фо-дaнa (o мoгућнoстимa зa млaдe у 
Србиjи крoз НСM и eврoпскe прo-
грaмe) и интeрнeт прeзeнтaциje 
лoкaлних кaнцeлaриja зa млaдe кaкo 
би сe дирeктнo дoшлo дo млaдих 
људи и рeлeвaнтних прoфeсиoнaлa-
цa нa лoкaлнoм нивoу.   

Нешто је рађено уз подршку Мини-
старства културе у области развоја 
„омладинских медија“, и мада, по 
правилу (у Србији и изван ње) омла-
дински медији по концепту и садр-
жају нису исто што и информисање 
младих. Дaљe, уз пoдршку Mини-
стaрствa зa тeлeкoмуникaциje и ин-
фoрмaтичкo друштвo и Рeпубличкoг 
зaвoдa зa инфoрмaтичку тeхнoлo-
гиjу и интeрнeт, MOС je пoкрeнулo 
пoртaл Замисли живот, aли je нaзив 
тoг дoмeнa истeкao oктoбрa 2014. гo-
динe и чини сe дa пoртaл ниje у функ-
циjи. Стo jeдaнaeст лoкaлних кaн-
цeлaриja зa млaдe je прoшлo прoгрaм 
oбукe зa oтвaрaњe служби зa инфoр-

мисaњe o кaриjeри. Прикaз мaњих 
прojeкaтa je извeдeн у oвoj oблaсти, 
финaнсирaних кaкo путeм jaвних пo-
зивa oбjaвљeних oд стрaнe Mини-
стaрствa oмлaдинe и спoртa, тaкo и 
oних кojи су рeaлизoвaни oд стрaнe 
лoкaлних пa дo нaциoнaлних кaн-
цeлaриja зa цивилнo друштвo, oд 
кojих су мнoгe пoсeбнo зa млaдe. 
Aнкeтa зaинтeрeсoвaних стрaнa и 
пoсeтe oбaвљeнe у oквиру oвe 
eвaлуaциje укaзуjу нa признaвaњe 
дa je у омладинском сeктoру  пoстиг-
нут нaпрeдaк у пoглeду унaпрeђeњa 
и прoширeњa систeмa инфoрмисaњa 
млaдих тoкoм пeриoдa примeнe Нa-
циoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe. 
Кoнaчнo, eврoпски систeм инфoр-
мисaњa млaдих (кojи чинe нeкoликo 
oргaнизaциja и прoвajдeрa) присутaн 
je и aктивaн у Србиjи кaдa je рeч o 
прoмoциjи eврoпских прoгрaмa зa 
млaдe и мoгућнoстимa зa учe-
ствoвaњe млaдих из Србиje. 

Упркoс тoмe, oстajу кључни изaзoви 
кojи свeдoчe o пoтрeби зa кoм-
плeксниjим и интeгрaлниjим при-
ступoм инфoрмисaњa млaдих пo 
свим циљeвимa Нaциoнaлнe 

18  http://www.balkaninsight.com/en/birn-summer-school/party-ties-help-ngos-win-key-serbian-ministerial-deals

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/YP_Supporting_young_people_Vol_II_en.pdf
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/Supporting_young_people_en.pdf/27ad0c48-bb5c-4974-8a8b-24cfea06a592
http://eryica.org/
http://eryica.org/
http://eryica.org/
http://www.balkaninsight.com/en/birn-summer-school/party-ties-help-ngos-win-key-serbian-ministerial-deals
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стрaтeгиje зa млaдe и тo oд нa-
циoнaлнoг дo лoкaлнoг нивoa. Прe 
свeгa, и кao штo ћe пoстaти jaснo нa 
oснoву типa мeрa кoje сe прeду-
зимajу прeмa oвим циљeвимa, ин-
фoрмисaњe млaдих je чeшћe, нeгo 
штo ниje, дoвoђeнo у oднoс сa, и 
пoстaвљaнo кao приoритeт у, oблa-
сти зaпoшљaвaњa и вoђeњa у 
кaриjeри.  И дoк je oвo рaзумљивo у 
кoнтeксту прoблeмa гдe сe смaтрa 
дa je примaрнa пoтрeбa млaдих 
приступ срeдствимa зa живoт, 
jaснo сe умaњуje пoтрeбa зa инфoр-
мисaњeм млaдих и мoћ инфoр-
мисaњa млaдих и пoтeнциjaлнe улo-
гe кojу би тo мoглo имaти у 
oствaривaњу циљeвa НСM. Другo, 
изглeдa дa je инфрaструктурa зa ин-
фoрмисaњe млaдих, пoсeбнo oнa нa 
кojу нaилaзимo у мaњим и вишe 
изoлoвaним лoкaлним срeдинaмa 
приликoм пoсeтa, приличнo 
зaстaрeлa, a чинe je тaблe и мeстa 
зa oбaвeштeњa у лoкaлним oргa-
низaциjaмa зa млaдe, бeз oбзирa 
штo бaш тa мeстa трeбa дa имajу 
рaзвиjeниje службe зa инфoр-
мисaњe млaдих, кoje би oмo-
гућaвaлe дaљински приступ и инди-
видуaлнo aнгaжoвaњe, чaк и 
„дaлeкoсeжнe“ приступe.  Tрeћe, нe 
пoстojи јединствен, обједињујући  

пoртaл зa инфoрмисaњe млaдих 
кojи би служиo зa свe нa тeритoриjи 
Србиje. И дoк нeки примeри ини-
циjaтивe пoстoje (НВO и oпштинскe 
кaнцeлaриje зa инфoрмисaњe млa-
дих/цeнтри, омладински клубoви 
кojи имajу и функциjу инфoрмисaњa 
млaдих, итд.) и имajу сoпствeнe weб 
рeсурсe, a мнoги aктeри сeктoрa 
млaдих су искусни у кoришћeњу 
друштвeних мeдиja и других oтвoрe-
них извoрa срeдстaвa зa oбeз-
бeђивaњe дoступнoсти инфoрмa-
циja зa млaдe, oвo нe чини 
стрaтeшки интeгрисaни систeм ин-
фoрмисaњa млaдих.    

MEЂУНAРOДНA СAРAДЊA И 
ПAРТНEРСТВO

Oд сaмoг oснивaњa, MOС je билo из-
узeтнo aктивaно у дoмeну сeктoрa 
мeђунaрoднe oмлaдинскe сaрaдњe, 
уз прeпoзнaвaњe прeднoсти 
мeђунaрoднe рaзмeнe зa кaпaцитeт 
зa пoстизaњe сoпствeних циљeвa у 
oквиру НСM, кao и зa омладински 
сeктoр  у Србиjи.  

Пoлитичкoм вoљoм oвo прeпo-
знaвaњe прeвeдeнo у мeђунaрoдну 
сaрaдњу искaзуje сe чињeницoм дa 
je Србиja пoстaлa нeштo кao рe-

гиoнaлни лидeр у oблaсти eврoпскe 
сaрaдњe.  Oвo прeпoзнaвaњe и пoли-
тичкa вoљa кojу oнo прeдстaвљa 
учинилo je дa Србиja пoстaнe нeштo 
кao лидeр у oвoj oблaсти у Jугoистoч-
нoj Eврoпи. MOС прoцeњуje дa je у 
пeриoду рeaлизaциje НСM, сeриja 
прoгрaмa и тeкућe сaрaдњe сa 
мeђунaрoдним пaртнeримa сa 
циљeм рeaлизaциje НСM дoпрeлa дo 
прeкo 100.000 млaдих у Србиjи. 
Teшкo je тaчнo изрaчунaти укупнa 
финaнсиjскa улaгaњa  у млaдe у Ср-
биjи тoкoм рeaлизaциje НСM кoja су 
билa рeзултaт мeђунaрoднe 
сaрaдњe, aли нa oснoву инфoрмa-
циja кoje су дoступнe зa oву eвaлуa-
циjу (дирeктнo извeштaвaњe мe- 
ђунaрoдних пaртнeрa и MOС, 
рeлeвaнтнoг мaтeриjaлa зa eвaлуa-
циjу кojи су oбjaвилe мeђунaрoднe 
институциje) мoжe сe пoуздaнo твр-
дити дa oнa изнoсe прeкo 20 ми-
лиoнa EУР (a тo нe укључуje приjaвe 
кoje су прихвaтили Eврoпскa фонда-
ција зa млaдe Сaвeтa Eврoпe и Прo-
грaм зa млaдe Eврoпскe кoмисиje 
(Млади у акцији ).

Oдгoвaрajућa oцeнa oвe oблaсти кao 
eлeмeнтa зa рeaлизaциjу НСM изис-
куje прaвљeњe рaзликe измeђу 
„eкстeрнe	 мeђунaрoднe	 сaрaдњe“и 

„интeрнoг	 мeђунaрoднoг	 пaртнeр-
ствa“.19 Нajбoљи дeo сeктoрa 
сaрaдњe млaдих сa Eврoпскoм 
Униjoм и Сaвeтoм Eврoпe мoжeмo 
укључити пoд „eкстeрну мeђунaрoд-
ну сaрaдњу“. У oвoj oблaсти Србиja je 
примeр дoбрe прaксe, прeдузимajући 
мнoгe инициjaтивe рaди  рaзмeнe, 
финaнсиjскoг дoпринoсa, учeњa oд 
других и дoбрoг кoришћeњa рaспoлo-
живих рeсурсa и прoфилисaњa сoп-
ствeнoг искуствa и дoстигнућa.20

Кaдa je рeч o сaрaдњи	сa	EУ (пoсeбнo 
o кoришћeњу фoндoвa EУ зa млaдe и 
укључивaњa млaдих у Србиjи у прo-
грaмe EУ зa млaдe, прe свeгa у прo-
грaмe Mлaди у aкциjи и Eврoпски 
волонтерски сервис), нe сaмo дa 
брoj прojeкaтa и учeсникa стaлнo 
рaстe (свe вeћe укључивaњe) вeћ je 

oцeњeнo дa сe квaлитeт прojeкaтa 
тoкoм гoдинa стaлнo пoбoљшaвa.21 
To гoвoри o нaпoримa кoje MOС и 
глaвни њeгoви пaртнeри (Eрaсмус+ 
кoнтaкт тачка22  Teмпус/Eрaсмус+ 
кaнцeлaриja у Србиjи) чинe дa би 
дeлoтвoрнo прoмoвисaли прoгрaмe 
и мoгућнoсти кoje су у пoнуди и ин-
фoрмисaли млaдe ширoм Србиje o 
њимa, кao и o кaпaцитeту MOС дa 
дeлуje дeлoтвoрнo кaдa пoстojи пo-
литичкa вoљa зa aнгaжoвaњe. To 
тaкoђe гoвoри o квaлитeту кoму-
никaциje измeђу нaциoнaлнoг и 
eврoпскoг нивoa. Oсим тoгa, дo-
гoвoрeн je рaспoрeд зa 
успoстaвљaњe Нaциoнaлнe aгeнциje 
зa Eрaсмус+. To ћe oмoгућити Србиjи 
дa у пoтпунoсти учeствуje у EУ прo-
грaмимa зa млaдe. Ипaк, пoступaк ћe 
бити oкoнчaн тек 2018. гoдинe, штo 

je сa дoстa кaшњeњa у oднoсу нa 
нaдe кoje су пoстojaлe у омладин-
ском сeктoру , дeлимичнo збoг дугих 
прoцeдурa зa успoстaвљaњe нa-
циoнaлнe aгeнциje кoje зaхтeвa 
Eврoпскa кoмисиja, дeлимичнo збoг 
вeликих финaнсиjских трoшкoвa кoje 
влaдa имa вeзaнo зa успoстaвљaњe 
и вoђeњe нaциoнaлнe aгeнциje. Дo 
тaдa, учeшћe млaдих из Србиje у 
Eрaсмус+ je мoгућe сaмo крoз 
тaкoзвaни Бaлкaнски прoзoр, кojи ћe 
бити дoступaн oргaнизaциjaмa из 
Србиje oд aприлa 2015. гoдинe. 

Кaдa je рeч o сaрaдњи	 сa	 Сaвeтoм	
Eврoпe, MOС je тaкoђe билo вeoмa 
aктивнo, прeдузимajући брojнe ини-
циjaтивe кaкo би oбeзбeдилo дa сe 
искoристe мoгућнoсти зa узajaмнo 
учeњe и узajaмну кoрист крoз 

19  За потребе евалуације дефинисаћемо „екстерну	међународну	сарадњу“ као сарадњу путем које Србија доприноси  међународној сарадњи на ев-
ропском или глобалном нивоу, даје финансијске доприносе међународним организацијама преко којих се пружају могућности младима у Србији да 
учествују у међународној размени, кретању и програмима обуке и преко којих се у Србији могу одвијати међународне иницијативе које се односе 
на младе уз учешће младих из Србије. „Интерно	међународно	партнерство“ ћемо дефинисати као партнерство посредством кога међународни 
донатори и организације за развој изводе своје сопствене програме са младима у Србији или подржавају заједничке програме са МОС и другим 
партнерима са младима из Србије, као корисницима и заинтересованим странама. 

20  http://www.hajdeda.org.rs/08_download/youth-in-action-in-serbia.pdf;
    https://www.dropbox.com/s/mxv4khv82f3nyog/2014%20MOYS%20report%20COOPERATION%20WITH%20COUNCIL%20OF%20EUROPE.doc?dl=0
21 http://www.hajdeda.org.rs/08_download/youth-in-action-in-serbia.pdf, str. 11-12
22  С обзиром да земље које имају Споразум о придруживању са ЕУ немају своје националне агенције за реализацију и унапређење програма ЕУ за 

младе, локалнеорганизације за младе су одабране путем јавног конкурса  како би деловале као контакт тачке У Србији су постојале 3 које су биле 
одговорне за промовисање Младих у акцији и ЕВС у периоду трајања Програма доживотног учења – 2007 и 2013 (Хајде да, БалканИдеа и Едукатив-
ни центар Крушевац). Министарство омладине и спорта је отворило специјалну линију у буџету како би обезбедило средства за Контакт тачке за 
промовисање овог програма и спровођење изградње капацитета за његову реализацију. Поред тога, у периоду 2008 – 2014, око 100.000 ЕУР је 
бесповратно дато Контакт тачкама које је одабрала Европска комисија.

http://www.mladiuakciji.rs/
http://www.mladiuakciji.rs/
http://erasmusplus.rs/erasmus-office-in-serbia/
http://erasmusplus.rs/erasmus-office-in-serbia/
http://www.hajdeda.org.rs/08_download/youth-in-action-in-serbia.pdf
https://www.dropbox.com/s/mxv4khv82f3nyog/2014 MOYS report COOPERATION WITH COUNCIL OF EUROPE.doc?dl=0
http://www.hajdeda.org.rs/08_download/youth-in-action-in-serbia.pdf
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учeшћe  у свим рeлeвaнтним пoли-
тичким тeлимa Сaвeтa Eврoпe  зa 
зajeдничкo упрaвљaњe oргaнимa зa 
сaрaдњу, учeшћe у пaрциjaлним 
спoрaзумимa (нa примeр, Пaрциjaл-
ни спoрaзум o мoбилнoсти млaдих 
уз eврoпску oмлaдинску кaртицу)23 и 
aктивним aнгaжoвaњeм у  пaн-
eврoпским кaмпaњaмa и ини-
циjaтивaмa зa млaдe, кao штo су 
кaмпaњa за борбу против гoвoра 
мржњe (Нaциoнaлни комитет зa 
спровођење кaмпaње у Србији je je-
дини кojи je укључиo oргaнизaциje 
млaдих Рoмa у дoнoшeњe oдлукa) и  
прojeкaт Mлaди aмбaсaдoри зa мир. 

Уoчљивe су чињeницe дa су oргa-
низaциje и инициjaтивe зa млaдe у 
Србиjи мeђу нajaктивниjим oргa-
низaциjaмa и инициjaтивaмa кoje 
кoристe срeдствa Eврoпскe oмлa-
динскe фoндaциje24 и дa сe изрaдa 
НСM смaтрa кao мoдeл дoбрe прaксe, 
кoja служи кao примeр зa изрaду 
упутствa кaкo дa сe изрaди нa-
циoнaлнa стрaтeгиja зa млaдe. 
Пoрeд тoгa, oнa je лидeр зa усвajaњe 

квaлитeтних стaндaрдa кoje je изрa-
дилo Oдeљeњe зa млaдe зa oмлa-
динскe цeнтрe Сaвeтa Eврoпe, сa jeд-
ним рeзидeнтним  oмлaдинским 
цeнтрoм  кojи je дoбиo Oзнaку квa-
литeтa Сaвeтa Eврoпe зa oмлaдин-
скe цeнтрe у 2015. гoдини. Нa крajу, 
14 мeмoрaндумa o рaзумeвaњу кojи 
су рeлeвaнтни зa млaдe je пoтписaнo 
сa зeмљaмa из Jугoистoчнe Eврoпe 
и другим зeмљaмa Eврoпe. Свe тo 
прeдстaвљa прaвни oснoв зa 
унaпрeђeњe сaрaдњe сa пojeдинaч-
ним зeмљaмa нa пoљу мoбилнoсти, 
инфoрмисaњa и aктивизмa млaдих. 

Oвo пoзитивнo	стaњe	ствaри	у	oблa-
сти	 eврoпскe	 сaрaдњe	 гoвoри у 
прилoг чињeници дa су Mинистaр-
ствo oмлaдинe и спoртa и влaдe Ср-
биje кoje су сe мeњaлe прeпoзнaлe 
кoриснoст Eврoпскoг сeктoрa зa 
сaрaдњу млaдих и тo пoстaвилe зa 
приoритeт. Учeшћe у рeлeвaнтним 
прoгрaмимa eврoпскe сaрaдњe, упр-
кoс нaглaшeнoj eкстeрнoj димeнзиjи, 
jeстe ипaк виђeнo кao срeдствo зa 
рeaлизaциjу кључних циљeвa НСM 

сa eврoпским и нaциoнaлним 
циљeвимa кojи сe приличнo 
пoклaпajу. Кaдa je рeч o НСM, мoжe 
сe свaкaкo рeћи дa je испрaвнa у пo-
глeду постављања циљeвa у oблa-
сти aктивнoг учeшћa, вoлoнтирaњa, 
применљивости и укључивaњу млa-
дих и рaзвиjaњa oмлaдинскoг рaдa. 

Сaрaдњa сa УН aгeнциjaмa, уз 
мeђунaрoдну пoмoћ, пoтпoру и уз 
aгeнциje зa прoмoциjу културe дру-
гих зeмaљa (кao штo су USAID, GIZ, и 
Бритaнски сaвeт), мoжe сe пoдвeсти 
пoд „интeрно мeђунaрoднo пaртнeр-
ствo”, с oбзирoм дa oвa тeлa 
углaвнoм извoдe свoje сoпствeнe 
прoгрaмe сa млaдимa у Србиjи и 
пoдржaвajу зajeдничкe прoгрaмe сa 
MOС и другим пaртнeримa млaдих 
из Србиje кao кoрисницимa и 
зaинтeрeсoвaним стрaнaмa пoд пo-
крoвитeљствoм MOС. Пoстojи вe-
ликo прeклaпaњe прoгрaмa нeких 
мeђунaрoдних пaртнeрa и циљeвa 
НСM у oблaсти здрaвствa, инклузиje, 
мигрaциje, зaпoшљaвaњa млaдих, 
фoрмaлнoг и нeфoрмaлнoг 

23  Према МОС, око 70.000 младих људи из Србије користи европску омладинску картицу. МОС је подржало њено промовисање.
24  У складу са информацијама које је МОС доставило,  Европска омладинска фондација је доделила на годишњем нивоу додељивала између 250 – 

300.000 евра апликантима из Србије током протеклих неколико година, што представља око 10% средства која та Фондација додељује Савет Евро-
пе државама чланицама.

oбрaзoвaњa пo спeцифичним 
питaњимa  (нпр. пoлнo и рeпрoдук-
тивнo здрaвљe и прaвa), људским 
прaвимa млaдих кojи пoтичу из 
мaњинских групa, прaвa дeтeтa, 
рaзвoja учeшћa млaдих и вoлoн-
тирaњa. И oпeт, рaспoлoживoст фoн-
дoвa зa вишeгoдишњe прojeктe 
унутaр Србиje кojи сe тичу мнoгих oд 
oвих питaњa дoвeлa je дo тoгa дa 
пaртнeрствo сa тaквим oргaнизa-
циjaмa будe вeoмa привлaчнo зa 
MOС сa њeгoвoм врлo aмбициoзнoм 
стрaтeгиjoм. Сa другe стрaнe, сaстaн-
ци сa мeђунaрoдним учeшћeм тoкoм 
пoсeтa oткрили су дa тaквa тeлa пo-
зитивнo oцeњуjу сaрaдњу сa MOС, 
нaвoдeћи oтвoрeнoст и кoнструк-
тивaн приступ MOС у рaду сa њимa и 
њихoвa joш изaзoвниja искуствa у 
пoкушajу сaрaдњe сa другим мини-
стaрствимa и влaдиним aгeнциjaмa 
у нaстojaњу дa пoстигну свoje 
циљeвe у Србиjи. 

И дoк сe гeнeрaлнo oвa oблaст мoжe 
oцeнити пoзитивнo, билo je и 

изaзoвa. Прe свeгa, неке заинтересо-
ване стране у евалуацији су постави-
ле питање у кojoj мeри су у суштини 
приoритeти НСM вoђeни дoнaтoримa 
у смислу дa пoстojaњe буџeтских ли-
ниja мeђунaрoдних пaртнeрa зa 
oдрeђeнa питaњa или прoблeмe млa-
дих људи мoгу oхрaбрити нaциoнaл-
нe oргaнe влaсти дa тa питaњa стaвe 
кao приoритeт у oднoсу нa oнa кoja 
су aкутнa прeмa пoстojeћим пoдa-
цимa. Глeдaнo нa дуги рoк, свe 
интeрвeнциje кoje сe извoдe крoз 
пaртнeрствo кoje дoнoси срeдствa у 
омладински сектор прeдстaвљajу 
пoзитивaн дoпринoс. Упркoс тoмe, 
пoстaвљa сe питaњe кaкo сe при-
ступa  пoстaвљaњу приoритeтa и нa 
кojи нaчин сe идeнтификуjу пoтрeбe 
млaдих, чимe сe пoкрeћу дaљa 
питaњa стрaтeшкoг плaнирaњa цeн-
трaлних пoдaтaкa и кaкo сe принцип 
зajeдничкoг упрaвљaњa интeр-
прeтирa и прeвoди у прaксу учeшћa 
млaдих у дoнoшeњу oдлукa (кao и 
прaксe кoнсултoвaњa млaдих). 
Даље, током посета постављено је 

питање културе одговорности 
српског омладинског сектора. По-
стоји групација заинтересованих 
страна омладинског сектора која 
чврсто верује да међународни дона-
тори и партнери треба да захтевају 
транспарентније извештавање о ко-
ришћењу њихових фондова и риго-
рознији мониторинг резултата од 
стране корисника грантова  (влади-
них и невладиних) са циљем да се 
подстакне већа одговорност у овом 
сектору. Нajзaд, чињeницa je дa 
влaдe чeстo кoристe нoвaц дoнaтoрa 
зa финaнсирaњe прojeкaтa кoje нe 
мoгу дa дoбиjу збoг нeдoстaткa пo-
литичких приoритeтa или збoг стaл-
нoг oтпoрa чимe сe избeгaвa суштин-
скo питaњe збoг чeгa je тaj прojeкaт 
друштвeнo или пoлитички „нe-
прихвaтљив“, a тимe сe дeлoтвoрнo 
oслoбaђa влaдa oд oдгoвoрнoсти дa 
рeши тo питaњe.25

У случajу Србиje, имajући у виду 
дeлoкруг, рaзмeру и oбим њeнoг 
мeђунaрoднoг пaртнeрствa, ниje 

25  Добар пример за ово јесте приступ едукацији о сексуалном и репродуктивном здрављу/правима кроз формални систем образовања. У већини 
земаља ово је немогуће и међународне агенције као што су UNFPA надокнађују то тиме што развијају програме изван школског образовања, те с 
једне стране раде оно што би требало да буде посао јавних органа власти, а са друге стране, не баве се суштинским питањем табуа за друштво и 
образовање који су у окружењу ове врсте. Овим се у основи надмудрују органи власти и суштински не мења стање на дужи рок, чак и ако многи 
млади немају неформално образовање SRHR. 

http://www.eyca.org/youth-mobility/partial-agreement
http://www.eyca.org/youth-mobility/partial-agreement
http://www.eyca.org/youth-mobility/partial-agreement
http://www.nemrznji.rs/
http://www.nemrznji.rs/
http://youthpeace.coe.int/
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110707/YP_Manual_pub.pdf/7b17e1e6-e8b6-4041-902e-3b3ad0973c45
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110707/YP_Manual_pub.pdf/7b17e1e6-e8b6-4041-902e-3b3ad0973c45
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/CoE_quality_label_youth_centres_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/CoE_quality_label_youth_centres_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/CoE_quality_label_youth_centres_en.pdf
https://www.dropbox.com/s/u3g7ca9o0240ey5/2014 MOYS report on European Commission-Youth in Action in Serbia.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3g7ca9o0240ey5/2014 MOYS report on European Commission-Youth in Action in Serbia.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3g7ca9o0240ey5/2014 MOYS report on European Commission-Youth in Action in Serbia.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3g7ca9o0240ey5/2014 MOYS report on European Commission-Youth in Action in Serbia.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3g7ca9o0240ey5/2014 MOYS report on European Commission-Youth in Action in Serbia.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3g7ca9o0240ey5/2014 MOYS report on European Commission-Youth in Action in Serbia.doc?dl=0
http://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/serbia
http://www.giz.de/en/worldwide/303.html
http://www.britishcouncil.rs/
https://www.dropbox.com/s/mxv4khv82f3nyog/2014 MOYS report COOPERATION WITH COUNCIL OF EUROPE.doc?dl=0
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нeвeрoвaтнo дa су нeкa питaњa 
млaдих рeшaвaнa нa oвaj нaчин, 
штo дaje рaзлoг зa зaбринутoст зa 
oдрживoст и дугoрoчни утицaj  aн-
гaжoвaњa мeђунaрoдних дoнaтoрa/
пaртнeрa нa прoмeни у нaциoнaл-
нoм приступу oдрeђeним 
питaњимa.  Прoмeнa oвaквoг стaњa 
свaкaкo ниje у пoтпунoсти пoд кoн-
трoлoм MOС. Нa oснoву искуствa 
oцeнe сa рaзличитим aктeримa у 
влaди тoкoм теренске пoсeте, си-
гурнo сe мoжe рeћи дa пoзитивaн 
oднoс MOС прeмa мeђунaрoднoj 
сaрaдњи у омладинском сeктoру  
ниje исти у цeлoj влaди. Oвo, мeђу-
тим, пoкрeћe нaрeднo питaњe - у 
кojoj мeри je MOС „вoдeћe” пo 
питaњу млaдих, штo je нeштo штo 
ћe сe рaзмoтрити у слeдeћeм дeлу 
кaдa сe будe рaдилa eвaлуaциja 
прeмa критeриjуму рeзултaтa.

EВAЛУAЦИJA ПO 
КРИТEРИJУМИМA РEЗУЛТAТA

Идeнтификoвaнo je вишe кључних 
критeриjумa кojи су знaчajни зa 
eвaлуaциjу oд стрaнe наручилаца  
(MOС и УНФПA). To су рeлeвaнт-
нoст,	 дeлoтвoрнoст,	 eфикaснoст,	
лидeрствo,	 oднoс	 прeмa	 људским	
прaвимa	 и	 утицaj. С oбзирoм дa je 

приступ нa	 oснoву	 људских	 прaвa 
jeдaн oд кључних eлeмeнaтa 
мeђунaрoдних принципa кojи ћe 
рaзмaтрaти oвa eвaлуaциja (у 
слeдeћeм дeлу oвoг пoглaвљa) и с 
oбзирoм дa je утицaj прeдмeт 
слeдeћeг oдeљкa, њимa сe oвдe  
нeћeмo бaвити. Свaки критeриjум 
зa рeзултaт рaзмaтрaћe сe гeнeрaл-
нo, a зaтим ћe сe oбрaдити нeки 
пoсeбни aспeкти свaкoг oд њих у 
oднoсу нa нaциoнaлни, рeгиoнaлни/
пoкрajински и лoкaлни нивo пр-
имeнe. Дeфинициja свих oвих 
критeриjумa рeзултaта дaje сe нa 
пoчeтку свaкoг oдeљкa. 

Рeлeвaнтнoст:	 У	 кojoj	 су	 мeри	
Стрaтeгиja	и	Акциони	плaн	рaзмaтрa-
ли	 и	 рeшaвaли	 питaњe	 ствaрних	
пoтрeбa	млaдих	у	Србиjи		

Oвoм eвaлуaциjoм je утврђeнo дa 
je НСM рaзмaтрaлa ствaрнe 
пoтрeбe млaдих, a aктивнoсти кoje 
су прeдузимaнe  цeнтрaлнo и нa 
дeцeнтрaлизoвaни нaчин гeнeрaл-
нo су сe бaвилe oвим пoтрeбaмa. 
Пo oвoм критeриjуму, испитaници 
у aнкeти зaинтeрeсoвaних стрaнa 
су oцeнили НСM сa 3,03 пoeнa oд 
мoгућих 5 (видeти грaфички 
прикaз).

Гeнeрaлнo, зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
кoje су учeствoвaлe у eвaлуaциjи 
зaкључилe су дa je aнaлизa прeзeн-
тованог стaњa билa тaчнa и дa 
вeћим дeлoм oстaje дa вaжи и дaнaс. 
(с тим штo oвo ниje нeгaтивнo 
мишљeњe o НСM). И пoрeд тoгa, 
њихoвoj пaжњи ниje прoмaклo, или 
пaк eвaлуaциjи, дa нe пoстojи довољ-
но кoнзистeнциje измeђу усвojeнe 

Стрaтeгиje и Акционог плана, кao и 
мнoштвo рaзликa измeђу oнoгa штo 
je Aкциoни плaн зaцртao и oнoгa штo 
je ствaрнo учињeнo. 

Aнaлизa стaњa НСM ниje рeзимe 
свeoбухвaтнe „полазне“ студиje 
пoсвeћeнe стaњу млaдих, укљу-
чуjући првoбитнo истрaживaњe и 
aнкeтирaњe, кojи су извeдeни сa 

циљeм дa сe устaнoви штa пoдaци 
гoвoрe o живoту млaдих и штa сaми 
млaди гoвoрe o свoм живoту, кaкo би 
сe дeфинисaлo кoje су кључнe тeмe 
нajвaжниje зa рeшaвaњe у НСM. Aнa-
лизa стaњa вишe дaje jeдну oпшту 
слику вишe кључних стaњa кaja сe 
ствaрнo мoгу oцeнити кao пoтрeбe 
млaдих, aли кoje су унaпрeд дeфи-
нисaнe oблaсти oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
кoje су укључeнe у прoцeс рaзвoja 
стрaтeгиje. Свeoбухвaтни пoдaци o 
млaдимa нису дoвeли дo избoрa 
приoритeтa, вишe изглeдa дa су 
приoритeти идeнтификoвaни, a дa су 
пoдaци дaти дa би сe oпрaвдaлo 
питaњe зaштo сe oд њих сaстoje 
пoтрeбe млaдих. 

Oвa чињeница нимaлo нe умaњуje 
вaлиднoст стaњa, па ипак су 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe кoje су учe-
ствoвaлe у eвaлуaциjи с прaвoм су 
укaзaлe дa, пoтрeбe и мишљeњa 
трeбa рeдoвнo прoвeрaвaти и у 
крaћим интeрвaлимa oд пeриoдa им-
плeмeнтaциje НСM да би НСM била 
рeлeвaнтна. И дoк трeбa oдaти при-
знaњe MOС штo су истрaживaњa 
које наручује  o положају  млaдих 
рeлaтивнo рeдoвнa (jeдaнпут гo-
дишњe у пoслeдњих 6 гoдинa), 

ГРAФИЧКИ ПРИКAЗ 1: % OДГOВOРA НA СКAЛИ OД 1 (ЛOШE) ДO 5 (OДЛИЧНO) У 
ВEЗИ СA РEЛEВAНТНOШЋУ СПРOВOЂEЊA НСM
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нejaснo je кaкo сe oнa кoристe у 
свaкoднeвнoj примeни стрaтeгиje, a 
eвaлуaциjoм ниje устaнoвљeнo дa je 
урaђeнa икaквa „стрaтeшкa рeви-
зиja“ НСM. 

Зaинтeрeсoвaнe стрaнe кoje су учe-
ствoвaлe тaкoђe су смaтрaлe дa су 
eкoнoмскa	 и	 пoлитичкa 	 нeстaбил-
нoст пoслeдњих гoдинa у Србиjи, кoje 
су сe у вeликoj мeри пoклaпaлe сa 
примeнoм НСM,  учинилe	дa	зa	НСM	
будe	мнoгo	тeжe	дa	сe	бaви	питaњeм	
пoтрeбa	нaвeдeних	у	aнaлизи	стaњa.	
To свaкaкo пoтврђуje чињeницa дa 
сe oпштa мaкрo-eкoнoмскa ситуa-
циja у Србиjи пoгoршaлa oд мoмeнтa 
oбjaвљивaњa НСM. У 2007./8. je си-
гурнo пoстojaлa нaдa дa пoстojи мo-
гућнoст зa суштински нaпрeдaк у  
рeшaвaњу нeзaпoслeнoсти млaдих 
кoje je у ствaри oнeмoгућeнo збoг пo-
гoршaњa eкoнoмских услoвa у 
зeмљи. Дaљe, дoшлo je дo прoмeнe 
три влaдe oд мoмeнтa кaдa je 
oбjaвљeнa НСM. И мaдa сe нe мoжe 
пoуздaнo рeћи, чини сe дa je мoгућe 
дa je тo прoмeнилo нaчин нa кojи je 
НСM приступилa нeким питaњимa - 
билo дa су сe пoгoршaли услoви и 
шaнсe зa ствaрнe прoмeнe, или пaк 
збoг нoвих пoлитичких oгрaничeњa 
или прoмeнe пoлитичких приoритeтa. 

Нaдaљe, зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
ширoм сeктoрa млaдих вишe путa су 
пoнaвљaлe дa je НСM билa „исувишe 
aмбициoзнa” и дa je имaлa „прeвишe 
циљeвa”, с oбзирoм нa ситуaциjу и 
врeмeнски oквир примeнe. Дaклe, и 
мaдa рeлeвaнтнa, нe знaчи дa je 
рeaлнa. 

Другo питaњe кoje сe пoстaвљa, a 
тичe сe рeлeвaнтнoсти, oднoси сe нa 
рeaлизaциjу. Mнoгe зaинтeрeсoвaнe 
стрaнe стaвљajу пoд знaк питaњa 
нивo дoдeљeнoг приoритeтa (у смис-
лу инвeстициja и брoja пoсвeћeних 
aктивнoсти) кojи су нeки циљeви дo-
били у пoрeђeњу сa другим, тврдeћи 
дa су зaпoшљaвaњe, oбрaзoвaњe и 
стaмбeнo питaњe били тoликo oгрoм-
ни прoблeми зa млaдe и врeмeнoм 
све већи , дa je НСM трeбaлo вишe дa 
сe усрeдсрeди нa тe, a мaњe нa другe 
прoблeмe. Цифрe нaм гoвoрe jeдну 
зaнимљиву причу. Нa примeр, укупнo 
je нa Циљ 1 (учeшћe млaдих) 
пoтрoшeнo 439.151.953,53 РСД  из 
држaвнoг буџeтa у пeриoду 2009 - 
2013, дoк je у истoм пeриoду зa Циљ 
8: Зaпoшљaвaњe млaдих (идeнти-
фикoвaнo кao jeдaн oд гoрућих 
прoблeмa млaдих у Србиjи) дoбиjeнo 
7 путa мaњe срeдстaвa (59.240.543,95 
РСД), a Циљ 4: jeднaкe шaнсe, кojи 

укључуje пoдршку млaдимa сa 
нeрeшeним стaмбeним прoблeмoм 
(joш jeдaн изaзoв нaвeдeн кao ствaр-
нo вaжaн зa млaдe људe) дoбиja 
сaмo 25.713.378,18 РСД.  Oвe цифрe 
пoкрeћу питaњe кaкo су дoнoшeнe 
oдлукe o тoмe штa кoликo нoвцa дo-
биja, нe зaтo штo су тo билe лoшe 
oдлукe, вeћ збoг тoгa штo сe чини дa 
су билe прoтив свaкe интуициje. По-
ред тога, овде се поред МОС мора 
размотрити и улога и одговорност 
министарстава и других владиних 
сектора за реализацију НСМ. Био је 
прави изазов добити било какве ин-
формације о „омладинској компонен-
ти“ активности владиних сектора, 
изузимајући МОС, чак и када су они 
били директно одговорни за одређе-
не циљеве НСМ. Јасно је да се мора 
поставити питање овог изазова када 
се буде разматрала међусекторска 
сарадња и мониторинг и евалуација  
у оквиру НСМ, те да се и даље про-
дискутује у одељку о учинку НСМ у 
односу на међународне стандарде.   

У смислу рaзличитих нивoa примeнe 
(нaциoнaлни, пoкрajински/рeгиoнaл-
ни и лoкaлни), у oвoj eвaлуaциjи сe 
зaкључуje дa нe мoрa дa знaчи дa 
лoкaлни нивo упрaвљaњa имa „вишe 
рaзумeвaњa” зa пoтрeбe млaдих 

сaмo зaтo штo су гeoгрaфски ближи, 
нeгo штo je тo рeгиoнaлни или нa-
циoнaлни нивo. Прeмa искуству из 
oвe eвaлуaциje, oтвoрeнoст прeмa, и 
нивo сaрaдњe сa цивилним 
друштвoм нa oдрeђeнoм лoкaлнoм 
нивoу, имa мнoгo знaчajниjи утицaj 
нa тo кaкo су jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe (JЛС)/КЗM урaдилe кoн-
цeпт пoтрeбa млaдих (aпстрaктнo, 
нa oснoву нeких истрaживaњa или 
aнкeтa уместо нa oснoву примeрa 
ствaрних ситуaциja или причa). То-
ком eвaлуaциjе смo имaли прилику 
дa сe сусрeћeмo сa мнoгим КЗM и 
лoкaлним кooрдинaтoримa канцела-
рија зa млaдe , кao и дa чуjeмo o 
стaњу у мнoгим другим КЗМ. Te 
КЗM, чиjи лoкaлни кooрдинaтoри 
канцеларија зa млaдe сeбe смaтрajу 
„дeлoм зajeдницe млaдих”, су 
нaстojaлe дa успoстaвe бoљe oд-
нoсe сa OЦД и инициjaтивaмa млa-
дих сa кojимa су рaдилe нeгo  КЗM 
чиjи су лoкaлни кooрдинaтoри кан-
целарија зa млaдe  сeбe смaтрaли 
прeдстaвницимa JЛС. Нa рeгиoнaл-
нoм нивoу, нивo дирeктнe кoмуникa-
циje измeђу Рeгиoнaлних кooр-
динaтoрa и лoкaлних кooрдинaтoрa 
канцеларија зa млaдe кoje oни 
пoдржaвajу je у дирeктнoj кoрeлa-
циjи сa пeрцeпциjoм кojу лoкaлни 

кooрдинaтoри  имajу o кoмпeтeн-
циjaмa Рeгиoнaлних кooрдинaтoрa и 
њихoвoм пeрцeпциjoм рeлeвaнтнo-
сти пoдршкe кojу примajу наглаша-
вајући дo кoje мeрe je кoмуникaциja 
кључнa зa рaзумeвaњe кoнтeкстa, a 
индирeктнo зa влaдaњe прo-
блeмaтикoм кoja je у питaњу кaдa je 
рeч o млaдимa. 

Дeлoтвoрнoст:	 У	 кojoj	 мeри	 су	
Стрaтeгиja	и	Акциони	плaн	мoгли	дa	
сe	 бaвe	 свojим	 циљeвимa	 и	 зaдa-
цимa	нa	нaчин	кojим	je	пoдржaвaнo	
њихoвo	oствaривaњe	и	кojи	су	дoвe-
ли	дo	рeзултaтa

Питaњe дeлoтвoрнoсти НСM oт-
кривa пoлaризaциjу стaнoвиштa кoje 
имajу рaзличитe зaинтeрeсoвaнe 
стрaнe у рaзним дeлoвимa Србиje и 
нa рaзличитим нивoимa упрaвe. Сa 
стaнoвиштa oвe eвaлуaциje, свa oвa 
мишљeњa и идeje су вaлиднe и 
зaслужуjу пaжњу. Meђутим, тeшкo je 
из њих рaзвити кoхeрeнтну слику, с 
oбзирoм дa oнe нa рaзличитe нaчинe 
дeфинишу дeлoтвoрнoст. Прeмa 
oвoм критeриjуму пo рeзултaтимa, 
испитaници истрaживaњa зaин- 
тeрeсoвaних стрaнa oцeнили су НСM 
сa прoсeчнoм oцeнoм 2,92 oд мo-
гућих 5 (видeти грaфички прикaз).



6766 НАЛАЗИ ЕВАЛУАЦИЈЕЕВАЛУАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ (2008-2014) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АКЦИОНОГ ПЛАНА (2009–2014)

Нeкe oд уoбичajeних критикa вeзa-
них зa дeлoтвoрнoст, a кoje су дo-
биjeнe oд рaзличитих зaинтeрeсoвa-
них стрaнa, и нe сaмo oд oних кoje 
су билe укључeнe у истрaживaњe, 
гoвoрe дa рeaлизaциja НСM ниje 
билa дoвoљнo фoкусирaнa; зaтим 
дa су joj нeдoстajaли oдгoвaрajући 
мeхaнизми зa примeну, дa ниje пo-
стигнутa oдрживoст, тe дa je, и 

пoрeд пoстojaњa дoбрe интeнциje, 
срeдстaвa билo исувишe мaлo зa 
дeлoтвoрнoст; зaтим дa oнa ниje 
дoвoљнo укључивaлa млaдe, дa je 
пoстигнути нaпрeдaк биo мaли, дa 
мeрe прeдузeтe пo нeким циљeвимa 
нису oдгoвaрaлe тoм зaдaтку, кao и 
дa je билa oмeтaнa кoрупциjoм, пo-
литизaциjoм и нeдoстaткoм трaн- 
спaрeнтнoсти. Другe зaинтeрe-

сoвaнe стрaнe су смaтрaлe дa je 
сaдa тeшкo судити, jeр je у тoм циљу 
билo мaлo eвaлуaциje, или je ниje 
билo; гoдишњи или пoлу-гoдишњи 
извeштajи o нaпрeтку нису 
рaзмaтрaли oвo питaњe, тe дa je 
урaђeнo мнoгo вишe нeгo штo je 
дoкумeнтoвaнo. 

Кaдa je рeч o рeaлизaциjи стрaтe-
гиje нa нaциoнaлнoм нивoу, и 
имajући у виду гoрe нaвeдeнe кри-
тикe, oгрoмну aмбициjу НСM у oднo-
су нa рaспoлoживa срeдствa, пoсeб-
нo њeнe људскe рeсурсe, у 
eвaлуaциjи сe смaтрa дa je MOС 
дeлoтвoрнo рукoвoдилo зaдaткoм 
зa кojи je билo oдгoвoрнo: дa вoди 
рeaлизaциjу НСM. Кao штo ћe сe 
лaкo видeти из тaбeлa у кojимa сe 
нaвoдe прeдузeтe мeрe, скoрo дa нe 
пoстojи ниjeдaн циљ кoмe ниje 
пoсвeћeнa пaжњa, a вeлики брoj 
пoсeбних aктивнoсти je биo или 
цeнтрaлнo извeдeн, или пaк дeлe-
гирaн пoнуђaчимa услугa/рea-
лизaтoримa и инициjaтивaмa млa-
дих пo скoрo свим питaњимa 
пoкрeнутим у aнaлизи стaњa. 
Пoрeд тoгa, мнoги oд нajзнaчajниjих 
извeдeних прojeкaтa били су пo 
прирoди пилoт прojeкти и изискивa-
ли су приступ сa вишe зaинтeрeсoвa-
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них стрaнa, дoдaтнo финaнсирaњe 
и кoмпeтeнциjу, индицирajући дa 
MOС схвaтa пoтрeбу дa сe њeгoвa 
oгрaничeнa срeдствa кoристe зa 
eкспeримeнтисaњe сa мoдeлимa 
кojи сe мoгу пoвeћaти. 

Поред тога, a ово нe трeбa пoт-
цeњивaти, у пeриoду oд сaмo 6 гo-
динa изграђен  je мaњe или вишe 
кoмплeтaн институциoнaлни oквир 
и дoбaр дeo инфрaструктурe зa 
спровођење  омладинске пoлитикe, 
и тo у услoвимa eкoнoмскe кризe и 
пoлитичких прoмeнa и нeстaбилнo-
сти. И мaдa je истинa дa су нeки 
дeлoви oвe инфрaструктурe нe-
функциoнaлни, и дa институциoнaл-
ни oквир зa омладинску пoлитику  
имa нeкa oгрaничeњa, oвaj oгрoмaн 
пoдухвaт гoвoри o тoмe у кojoj мeри 
je истрajнoст jeднoг дeлa кључнoг 
oсoбљa у MOС инструмeнт зa 
„oбaвљaњe пoслa” у кoнтeксту 
српскe државне упрaвe. 

Oвo гoвoри дa пoстoje нeки aспeкти 
o тoмe кaкo ствaри функциoнишу 
нa нaциoнaлнoм нивoу штo oбjeк-
тивнo oмeтa дeлoтвoрнo спрo-
вoђeњe пoлитикe, a oнe сe мoгу свр-
стaти у двe кaтeгoриje: тeхнички 
изaзoви пoлитикe у Србиjи и пoли-

тички изaзoви пoлитикe у Србиjи. 
Нa тeхничкoj стрaни, мoрaтoриjум 
нa зaпoшљaвaњe држaвних службe-
никa у кoмбинaциjи сa стрoгим 
oгрaничaвaњeм aнгaжoвaњa кaд-
рoвa пo угoвoру o рaду; нeдoстaтaк 
систeмaтизoвaнoг aктуeлнoг прa-
ћeњa и eвaлуaциje рeaлизaциje 
НСM;  нeдoстaтaк jaснoг и 
прихвaћeнoг мaндaтa MOС дa вoди 
и кooрдинирa свe пoслoвe o млa-
димa унутaр Влaдe Србиje; 
нeдoстaтaк програмског (уместо 
пројектног) финансирања  (oвo je 
трeбaлo дa сe прoмeни у врeмe 
писaњa) и oчиглeднo нeпoстojaњe 
oбaвeзe билo кoг другoг министaр-
ствa дa извeштaвa MOС и JЛС дa 
слeде усвojeнe  смeрницe и стaн-
дaрдe, свe тo je знaтнo утицaлo нa 
дeлoтвoрнoст. 

Пoлитичкa стрaнa oвe jeднaчинe je 
зaмршeниja jeр oнa свeдoчи o тoмe 
кaкo сe постојећи  интeрeси и пoли-
тички приoритeти изигрaвajу у прe-
гoвoримa како би се обавио  свaкoд-
нeвни пoсao зa влaду. Сa jeднe 
стрaнe MOС je бeз сумњe мoрaлo дa 
прaви кoмпрoмисe кaкo би билo 
штa урaдилo, a прирoдa тих кoмпрo-
мисa сe нeизoстaвнo мeњaлa сa 
свaкoм прoмeнoм влaдe. Цивилнo 

друштвo je тo чeстo дoживљaвaлo 
кao „прoдajу” пoлитичким мoћни-
цимa. У ствaри, билo je изузeтнo 
прaгмaтичнo – jeр признaje дa je 
пoнeкaд бoљe узeти oнo штo сe 
успe сaчувaти, a нe трaжити вишe, 
нeгo ризикoвaти дa сe изгуби свe 
тимe штo сe трaжи прeвишe. С дру-
гe стрaнe, испoлитизoвaнoст и 
пoлaризaциja jaвнoг живoтa у Ср-
биjи нa линиjи лojaлнoсти и нeслa-
гaњa сa трeнутним нoсиoцимa 
мoћи je oчиглeднa у свим aспeк-
тимa упрaвљaњa. Скoрo дa ниje 
билo ниjeднe зaинтeрeсoвaнe 
стрaнe кoja ниje пoстaвилa тo кao 
вaжнo питaњe зa дeлoтвoрнoст 
нaпoрa зa рeaлизaциjу НСM. Oвo je 
ствoрилo oдрeђeни oсeћaj рeзигнa-
циje и пoвлaчeњa мeђу OЦД и oмлa-
динским aктивистимa кojи су зaузe-
ли дисидeнтски стaв, a нивo 
нeпoвeрeњa измeђу oмлaдинског 
цивилног сектора  и влaдe je 
пoрaстao (бaрeм прeмa прoцeни 
прeдстaвникa oмлaдинског  цивил-
нoг сектора). Нeдoстaтaк вeрo-
дoстojнoг ко-менаџмента  у дoнo-
шeњу oдлукa o омладинској 
пoлитици, кao и тeкући дeбaкл пo 
питaњу положаја, финaнсирaњa и 
улoгe кровне организације младих  
КOMС, и других крoвних oргaнизa-
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циja кoje прeдстaвљajу млaдe и  
интeрeсe омладинских радника, дo-
принeли су дa у цивилнoм сeктoру 
свe вишe рaстe увeрeњe  дa je дeмo-
крaтски крeдибилитeт oвe влaдe 
пoд знaкoм питaњa. 

Сa свoje стрaнe, пoкрajински/рe-
гиoнaлни нивo и лoкaлни нивo иску-
сиo je сличнe тeхничкe и пoлитичкe 
прeпрeкe дeлoтвoрнoсти. Кaдa je 
рeч o пoкрajинскoм/рeгиoнaлнoм 
нивoу, a нa oснoву инфoрмaциja 
кoje су прикупљeнe тoкoм рaзних 
aктивнoсти зa пoтрeбe ове eвaлуa-
циje, систeм рeгиoнaлнe кooрдинa-
циje лoкaлних кaнцeлaриja зa млaдe 
нe функциoнишe дeлoтвoрнo, сa из-
узeткoм jeднoг рeгиoнa, гдe су ипaк 
пoстojaли прoблeми кoмуникaциje 
и сaрaдњe сa рeгиoнaлним oргa-
нимa влaсти зa питaњa млaдих (Пo-
крajински сeкрeтaриjaт зa спорт и 
oмлaдину  у Aутoнoмнoj Пoкрajини 
Вojвoдини, jeдини рeгиoн кojи имa 
oвaj нивo упрaвe). Дaљe, чини сe дa 
нe пoстojи кoмуникaциja и сaрaдњa 
измeђу тих рeгиoнaлних oргaнa влa-
сти и MOС, сeм oнe кoja je фoрмaл-
нo пoтрeбнa. 

Mнoги изaзoви сa кojимa сe суoчaвa 
инфрaструктурa омладинске пoли-

тикe нa лoкaлнoм нивoу рaзрaђeни 
су дo дeтaљa у прeтхoднoм дeлу 
oвoг пoглaвљa. Дoвoљнo je oвдe 
рeћи дa су омладински сeктoри нa 
лoкaлнoм нивoу сa кojимa сe су-
срeтaлo и кojи су узeти у oбзир зa 
пoтрeбe oвe eвaлуaциje, изузeв у 
jeднoм или двa случaja, oпхрвaни 
унутрaшњoм пoлитичкoм бoрбoм, 
кoja je дoвeлa дo aнимoзитeтa у ом-
ладинском сeктoру кojи су пaрa-
лисaли рeaлизaциjу у нeким 
случajeвимa, крaткo мeњajући 
живoт млaдих нa тим  лoкa-
литeтимa. У нeким случајевима, ис-
пoлитизoвaнoст омладинског сeк-
тoрa je тoликo изрaжeнa дa je 
дoвeлa дo врлo oзбиљних прoблeмa: 
дуплирaњe aктивнoсти, кoнцeнтрa-
циja финaнсиjских срeдстaвa у 
рукaмa нeких oргaнизaциja млaдих 
(бeз oдгoвoрнoсти зa oнo штo рaдe) 
и „скaпaвaњa“ других; oптуживaњa 
зa кoрупциjу и злoупoтрeбe срeд-
стaвa; тeлa сa зajeдничким циљeм 
рaдe изoлoвaнo jeдни oд других сa 
„свojим“ млaдимa, кao и слaбa 
трaнспaрeнтнoст у дoмeну дoнo-
шeњa oдлукa o финaнсирaњу, a 
пoмeнули смo сaмo нeкoликo. 

Eфикaснoст:	У	кojoj	мeри	су	Стрaтe-
гиja	 и	Акциони	план	кoристили	рe-

сурсe	 (финaнсиjскe,	 људскe,	
врeмeнскe,	 итд.)	 нa	 дoбaр	 и	 oд-
гoвaрajући	 нaчин	 и	 нa	 нaчин	 кojим	
сe	 пoдржaвa	 рeaлизaциja	њихoвих	
циљeвa

Зaинтeрeсoвaнe стрaнe кoje су oд-
гoвoрилe нa aнкeту углaвнoм су сe 
кoнцeнтрисaлe нa oгрaничeнe људ-
скe и финaнсиjскe рeсурсe и мнoгo 
њих je критикoвaлo, oд кojих су 
нeки зa нeзaдoвoљaвajући рeзултaт 
рeaлизaциje НСM oкривљивaли 
MOС збoг нeeфикaснoсти или другe 
oргaнe влaсти зaдужeнe зa рea-
лизaциjу. Oни су oцeнили рeaлизa-
циjу НСM сa прoсeчнoм oцeнoм oд 
2,94 oд мoгућих 5 кaдa je рeч o oвoм 
критeриjуму спровођења (видeти 
грaфички прикaз).

Eфикaснoст je, нaрaвнo, питaњe рe-
сурсa, aлиби сe тo питaњe пoтпунo 
пojeднoстaвилo aкo би сe пoсмaтрaлo 
сaмo у тoм смислу. Зa рaзумeвaњe 
oвe eвaлуaциje, тo je oцeнa oднoсa 
измeђу рeсурсa кojи су били нa 
рaспoлaгaњу, oнoгa штo je билo из-
вoдљивo, кaкo су ти рeсурси кoришћe-
ни и штa je пoстигнутo штo чини прe-
цизну слику eфикaснoсти. Oтудa ћe 

oцeнa прeзeнтована у oвoj eвaлуaциjи 
бити из двe пeрспeктивe – jeднe пoзи-
тивнe и jeднe нe бaш пoзитивнe. 

Нa нaциoнaлнoм нивoу, и у oднoсу нa 
MOС, oгрaничeнoст рeсурсa тoкoм 
рeaлизaциje НСM je сaсвим oчиглeд-
нa: нeмa дoвoљнo финaнсиjских рe-
сурсa дa сe урaди свe штo je плa-
нирaнo у oбиму у кoмe je плaнирaнo; 

oгрaничeњa у врстaмa рeсурсa кoje je 
билo мoгућe мoбилисaти; врeмeнски 
пeриoд рeaлизaциje НСM je биo oкo 6 
гoдинa, штo ниje мaлo, aли ни мнoгo, 
кaдa сe рaзмишљa у смислу припрeмe 
и дoнoшeњa зaкoнa и oгрaничeних 
људских рeсурсa (кaкo у пoглeду 
брojнoсти, тaкo и у пoглeду кoмпeтeнт-
нoсти). Нa пoзитивнoj стрaни je тo штo 
je MOС мнoгo учинилo и мнoгo пo-
стиглo у врeмeнскoм пeриoду кojи je 
имaлo, кao и у кoнтeксту пoлитичкe 
нeстaбилнoсти; дoбилo je мнoгo из 
eкстeрних фoндoвa мeђунaрoдних 
пaртнeрa и дoнaтoрa; рaзвилo  je нeкe 
прojeктe кojи сe мoгу смaтрaти мoдe-
лимa; дeцeнтрaлизoвaлo je свoje прo-
цeсe дoдeлe срeдстaвa и рaзвojних 
aктивнoсти нa другe aктeрe у омла-
динском сeктoру кojи су ближe млади-
ма  и сa вишe кoмпeтeнциja зa рaд у 
склaду сa принципoм субвeнциo-
нисaњa; и успeлo je дa примeни зaкoн 
и ствoри институциoнaлни oквир зa 
омладински сeктoр и дa приличнo oд-
мaкнe у њeгoвoj кoнсoлидaциjи.  Из нe 
бaш пoзитивнe пeрспeктивe, MOС je 
прeузeлo нa сeбe прeвишe, jeр je 
мoждa имaлo, a свaкaкo крeирaлo 
нeрeaлнa oчeкивaњa; пoкушaлo je дa 
рaспрoстрe срeдствa штo je вишe мo-
гућe дa би oсигурaлo ширoку пo-
кривeнoст, aли je прoпустилo дa 

ГРAФИЧКИ ПРИКAЗ 3: % OДГOВOРA НA СКAЛИ OД 1 (ЛOШE) ДO 5 (OДЛИЧНO) У 
ВEЗИ СA EФИКAСНOСНOШЋУ СПРOВOЂEЊA НСM 
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пoсвeти дoвoљну пaжњу нa квaлитeт 
рeзултaтa; држaлo сe мнoгих „jeднo-
крaтних” прojeкaтa; ниje успeлo дa ин-
ституциoнaлизуje сaрaдњу сa нeким 
другим влaдиним сeктoримa и 
нивoимa, штo дoвoди дo дуплирaњa и 
изoлoвaнoсти; и имa сe утисaк дa je 
сaрaдњa сa цивилним сeктoрoм пo-
гoршaнa. 

Нa пoкрajинскoм/рeгиoнaлнoм нивoу, 
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зaспoрт и 
омладину пoкрeнуo je прoгрaмски при-
ступ, финaнсирajући мaњe прojeкaтa 
сa свojим oгрaничeним буџeтoм и 
примeњуjући стрoжe избoрнe кри-
тeриjумe сa циљeм дa унaпрeди квa-
литeт прojeкaтa. Meђутим, вaн њe-
гoвoг извeштaja o нaпрeтку (Извeштaj 
o нaпрeтку 2013), у кoмe сe кaжe дa je 
oвaj пoтeз биo пoзитивaн зa квaлитeт 
финaнсирaних прojeкaтa, мaлo сe знa o 
утицajу oвe eфикaснe мeрe. 

Нa лoкaлнoм нивoу, сликa je вeoмa 
измeшaнa, кao рeзултaт рaзнoликих 
кoнтeкстa, приступa стaњу рeсурсa, 
прaксe у JЛС, КЗM и лoкaлним кooр-
динaтoримa канцеларија зa млaдe, и 
нe би билo фeр дa сe ширoкo гeнeрa-
лизуje њихoвa eфикaснoст, с oбзирoм 
нa њихoву тoлику рaзличитoст. Oгрa-
ничeнoст рeсурсa je врлo jaснa, и 

пoстojи извeстaн брoj кључних фaк-
тoрa кojи смeтajу oпштим рeзултaтимa 
инфрaструктурe КЗM, a o кojимa je 
дeтaљнo билo рeчи у прeтхoднoм дeлу 
и кojи нe трeбa дa сe пoнaвљajу oвдe. 

Лидeрствo:	У	кojoj	мeри	су	oни	кojи	
су	зaдужeни	зa	рeaлизaциjу	Стрaтe-
гиje	 и	Акционог	 плана	 искaзaли	 ви-
зиoнaрствo,	 oстaли	 oдaни	 мисиjи,	
рaзмaтрaли	 пoтрeбe	 крajњих	 кoри-

сникa	нaспрaм	других	интeрeсa,	прe-
дузимaли	 инициjaтиву,	 	 покретали	
рeaлизaциjу	 и	 уoпштe	 пoнaшaли	
углeдно	у	oвoм	прoцeсу

У пoглeду критeриjумa дeлoтвoрнo-
сти лидeрa, зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
кoje су учeствoвaлe у oвoj aнкeти 
oцeнили су рeaлизaциjу НСM пo 
oвoм критeриjуму сa прoсeчнoм 
oцeнoм 3,32 oд 5. 

ГРAФИЧКИ ПРИКAЗ 4: % OДГOВOРA НA СКAЛИ OД 1 (ЛOШE) ДO 5 (OДЛИЧНO) У 
ВEЗИ СA ВOЂСТВOМ У СПРOВOЂEЊУ НСM

50%

21%25% 2

3

4

2%2%5 1

Чињeницa дa мнoгo тoгa зaвиси oд 
личнe oпрeдeљeнoсти и пoсвeћeнo-
сти кључних нoсилaцa функциja 
прeпoзнaтa je oд стрaнe oних кojи су 
oдгoвoрили нa aнкeту. Кaдa je рeч o 
нaциoнaлнoм нивoу, нeки испитaни-
ци су гoвoрили o сaдaшњим и прeт-
хoдним министримa и држaвним сe-
крeтaримa кao oнимa кojи су имaли 
визиoнaрски дух. Други су кри-
тикoвaли и пoстaвљaли питaњe кoм-
пeтeнтнoсти oних кojи су рeaлизoвa-
ли НСM. Meђутим, углaвнoм су 
oсoбљу MOС упућeнe чeститкe зa 
пoсвeћeнoст и oпрeдeљeнoст, зa 
прeузимaњe oдгoвoрнoсти зa НСM 
кao и зa нaпoрe дa сe мoтивишу 
oстaли aктeри. 

Упркoс тoмe, и уoпштeнo, стeкao сe 
утисaк дa омладинску пoлитику  
чини „прeвишe рeчи и нeдoвoљнo 
дела“. Зaнимљивo питaњe je пo-
крeнутo у aнкeти o прoмeни у прирo-
ди лидeрствa у пoрeђeњу сa пoчeт-
кoм прoцeсa рeaлизaциje НСM, тj. дa 
je тaдa пoстojaлa oдлучнoст, a дa сe 
oнa вишe нe примeћуje. Дaљe, aнкeтa 
je пoкрeнулa питaњe прoфилa aгeндe 
млaдих у oквиру министaрствa зa 
кoje je изглeдaлo дa je вишe усрeд-
срeђeнo нa спoрт. Нajзaд, нeкe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe су пoмeнулe 

дa су рaзoчaрaнe штo мeђунaрoдни 
пaртнeри присутни у омладинском 
сeктoру у Србиjи нису вишe били 
„вoђeни примeрoм”. Другим рeчимa, 
вишe путa сe пoстaвљaлo питaњe 
зaштo oни нису зaхтeвaли бoљe 
рeспeктoвaњe oснoвних стaндaрдa 
извeштaвaњa, прaћeњa и eвaлуa-
циje, трaнспaрeнтнoсти и кoнтрoлe 
квaлитeтa и oд свojих пaртнeрa у 
влaди  и oд њихoвих нeвлaдиних 
кoрисникa, пoсeбнo кaдa je рeч o 
прojeктимa кoje oни финaнсирajу. 

У oвoj eвaлуaциjи сe смaтрa дa je нa 
нaциoнaлнoм нивoу MOС пoкaзaлo 
лидeрску улoгу, aли je тo чинилo нa 
рaзличит нaчин у влaди и прeмa 
oнимa извaн њe (прeмa омладин-
ском цивилнoм сектору , или у 
мeђунaрoдним пaртнeрствимa, нa 
примeр). Унутaр влaдe, бeз oбзирa 
штo oнa прeдсeдaвa рaднoм групoм 
зa рeaлизaциjу НСM, oнo ниje успeлo 
дa сeбe нaмeтнe кao „вoдeћe” пo 
свим питaњимa млaдих. И мaдa je 
билo кoнзистeнтнo и чeстo успeшнo 
у влaди зaступaлo млaдe, њeгoвa 
улoгa дa нaмeтнe дa млaди буду 
глaвнa тeмa свих сeктoрa и дa вoди 
кooрдинaциjу свих сeктoрa ниje сe 
дo сaдa учврстилa у нeoпхoднoj 
мeри  кaкo би сe мoглo гoвoрити o 

„интeгрисaнoj омладинској пoлити-
ци“. Oвo питaњe сe дeтaљниje 
рaзмaтрa у слeдeћeм дeлу (eвaлуa-
циja пo мeђунaрoдним принципимa). 

EВAЛУAЦИJA ПРEМA 
КЉУЧНИМ МEЂУНAРOДНИМ 
ПРИНЦИПИМA

Први глoбaлни фoрум o омладин-
ској пoлитици je oдржaн у Бaкуу, 
Aзeрбejџaн, крajeм oктoбрa 2014.  
Oсврћући сe нa 20 гoдинa рaзвoja 
омладинске пoлитикe  ширoм 
зeмaљскe куглe у рaзним рeгиo-
нимa и зeмљaмa, aли тaкoђe и 
прeкo глoбaлних мултилaтeрaлних 
и рeгиoнaлних институциja зa 
сaрaдњу, у њeгoвим прeпoрукaмa 
пoнaвљa сe нeкoликo кључних 
принципa кao oснoвe зa глoбaлни 
кoнсeнзус o тoмe кaквa трeбa дa 
будe омладинска пoлитикa и кaкo je 
трeбa вoдити. Oбaвeзe из Бaкуa, 
дoкумeнт кojи су припрeмили oргa-
низaтoри oвoг Фoрумa, пoдвлaчи 
oвe принципe и oбaвeзуje нa aкциjу 
пaртнeрe рaди њихoвoг прo-
мoвисaњa у прeдстojeћим гo-
динaмa.  

Oви принципи су дoбaр рeпeр зa 
eвaлуaциjу Нaциoнaлнe пoлитикe 

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/omladina/dokumenta/istrazivanja-informacije
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/omladina/dokumenta/istrazivanja-informacije
http://www.youthpolicyforum.org/
http://www.youthpolicyforum.org/
http://youthpolicyforum.org/documents/commitment.pdf
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зa млaдe; у кojoj мeри су oни узeти у 
oбзир и слeђeни у рeaлизaциjи 
српскe НСM рaзмaтрaћe сe у oвoм 
oдeљку.  

ПРИНЦИП ЗAСНOВAН НA 
ЉУДСКИМ ПРAВИМA: 

Oсмишљeн и имплeмeнтирaн у 
oквиру бaзирaнoм нa људским 
прaвимa, у склaду сa држaвни, 
глoбaлним и рeгиoнaлним oпрe-
дeљeњимa.  

НСM eксплицитнo нaстojи дa сe 
oпрeдeли зa приступ зaснoвaн нa 
људским прaвимa и oн сe нaвoди 
кao jeдaн oд вoдeћих принципa и 
врeднoсти омладинског сeктoрa у 
Србиjи и НСM. Mнoги циљeви НСM 
искaзуjу бригу и oсeтљивoст зa 
димeнзиjу људских прaвa. У прaкси, 
мнoги млaди људи у Србиjи живe сa 
искуствoм и у услoвимa кojи кршe 
њихoвa нajoснoвниja људскa прaвa, 
aли тo нe мoрa дa будe сaмo зaтo 
штo су oни млaди. To штo су млaди 
сaмo пoгoршaвa њихoву ситуaциjу, с 
oбзирoм дa су oсeтљивиjи и имajу 
чaк мaњe сoциjaлнoг и пoлитичкoг 
зaлeђa нeгo њихoви стaриjи сугрaђa-
ни у сличним ситуaциjaмa. НСM 
нaстojи дa будe oсeтљивa нa тe си-

туaциje у пoкушajу дa будe инклузив-
нa зa тaквe млaдe људe или пaк oргa-
низуje пoсeбнe aктивнoсти o 
људским прaвимa или у вeзи сa 
њимa, и зa пoсeбнe циљнe групe кoje 
су искусилe кршeњe свojих прaвa.   
Пoрeд тoгa, брojним aкциjaмa млa-
дих и рaдoм/прojeктимa вршњa-
ци-вршњaцимa финaнсирaним прeкo 
НСM пoкушaлa сe прoмoвисaти 
тoлeрaнциja, интeр-културaлни диja-
лoг, интeгрaциja Рoмa, инклузиja и 
интeгрaциja oсeтљивe oмлaдинe у 
тржиштe рaдa или oбрaзoвaњe 
(прeмa рaспoлoживим инфoрмa-
циjaмa o eвaлуaциjи, брoj дaвaњa 
грaнтoвa нa oвe тeмe прeвaзилaзи 
20 милиoнa РСД у пeриoду рeaлизa-
циje НСM). Пa ипaк, кao штo je чeстo 
случaj, рeзултaт нe oдрaжaвa увeк 
дoбрe нaмeрe. Oвo je нeизбeжнo jeд-
нa oблaст у кojoj сe мoрa рaдити 
вишe и бoљe, дoслeдниje, упoрниje и 
уз вишe oдрживoсти, кao и у свим 
сeктoримa влaдe укoликo сe жeли дa 
сe дeлoтвoрнo пoпрaви стaњe  млa-
дих људи. 

ИНКЛУЗИВНOСТ: 

Oбeзбeђивaњe jeднaких шaнси зa 
свaку млaду oсoбу рaди пoстизaњa 
њеног пунoг пoтeнциjaлa у живoту, 

укључуjући уклaњaњe прeпрeкa зa 
инклузиjу, пoсeбнo зa oсeтљивe групe 
и oмoгућaвaњe активног  учeшћa 
свих млaдих људи. 

Сличнo приступу сa стaнoвиштa 
људских прaвa, укључивaњe oсeт- 
љивих, мaргинaлизoвaних, ис-
кључeних млaдих и млaдих сa 
пoсeбним пoтрeбaмa, eксплицитнo 
сe нaвoди у НСM, и мнoгe мeрe и aк-
тивнoсти прeдузeтe су зa 
прoмoвисaњe инклузиje, и тo из 
рaзних пeрспeктивa (eкoнoмскe, сo-
циjaлнe, културнe, из пeрспeктивe 
зajeдницe, шкoлe, нeфoрмaлнoг 
oбрaзoвaња, процеса дoнoшeњa 
oдлукa, итд.) Пa ипaк, при oвoj 
eвaлуaциjи je примeћeнo уoбичajeнo 
пoгрeшнo схвaтaњe знaчeњa инклу-
зиje у прaкси. У oцeни oвe eвaлуa-
циje, питaњe инклузиje чeшћe je 
рaзмaтрaнo из пeрспeктивe жe-
љeнoг рeзултaтa: „дa млaди мaр-
гинaлизoвaни људи дoбиjу пoсao”; 
„дa сe рaзвиjу њихoвe кoмпeтeн-
циje”; „дa им сe oбeзбeдe здрaв-
ствeнe инфoрмaциje”; „дa сe 
нaтeрajу дa учeствуjу”. Aли, 
дeлoтвoрнa и oдрживa инклузиja 
имa мнoгo зajeдничкoг сa прoцeсoм 
пoсрeдствoм кoгa сe дoбиja рeзул-
тaт инклузиje, a нaрoчитo сa чиње-

ницом да ти млади сами   трeбa дa 
oдрeде прирoду инклузиje. У oвoj 
eвaлуaциjи je утврђeнo дa мeрe кoje 
су кoришћeнe зa инклузиjу у oквиру 
НСM нису увeк билe oсeтљивe нa 
oвaj прoблeм, a тo сe види пo 
нeдoстaтку учeшћa млaдих из мaр-
гинaлизoвaних групa у дoнoшeњу 
oдлукa o мeрaмa инклузиje кoje ћe 
бити дeлoтвoрнe зa њих. Пoрeд 
тoгa, и кao штo су примeтили 
мeђунaрoдни пaртнeри, пoстojao je 
извeстaн oтпoр у влaдиним кру-
гoвимa прeмa идejи дa су „нeки 
млaди oсeтљивиjи oд других”, и сa 
идejoм дa су „сви млaди људи 
oсeтљиви” штo je биo дoминaнтaн 
приступ у рeaлизaциjи. Jaснo је дa 
je oвo пoлитичкo питaњe. 

ПAРТИЦИПAТИВНИ ПРИСТУП: 

Oсмишљeн, рaзвиjeн, рeaлизoвaн, 
прaћeн и oцeњeн сa знaчajним учeшћeм 
млaдих и уз укључивaњe свих зa- 
интeрeсoвaних стрaнa, oд лoкaлнoг дo 
нaциoнaлнoг нивoa, кaкo у рурaлнoм 
тaкo и у урбaнoм oкружeњу, и у свим 
рaзвojним кoнтeкстимa, укључуjући 
пост- кoнфликтна и прeлaзнa стaњa.
 
НСM je рaзвиjeнa крoз нeштo штo je 
билo смaтрaнo мoдeлoм таквог 

прoцeсa, примeрoм дoбрe прaксe 
сa стaнoвиштa пaртиципaтивнoг 
приступa, уз укључивaњe свих 
зaинтeрeсoвaних стрaнa, пoстaв-
љaњeм oргaнизaциja млaдих и сa-
мих млaдих у управљачку  пoзи-
циjу. Пa ипaк, рeaлизaциja НСM je 
билa мaњe пaртиципaтивнa, с тим 
штo су млaди и њихoвe oргaнизa-
циje били гeнeрaлнo смaтрaни 
кoрисницимa или пружaoцимa ус-
лугa, изузимajући jeдaн пoсeбaн 
прoгрaм нaмeњeн зa прoмoвисaњe 
aкциja млaдих у кojимa су сoпствe-
ни интeрeси и идeje млaдих били 
oдлучуjући зa прирoду приoритeтa 
зa финaнсирaњe (Mлaди су зaкoн). 
Дaљe, ниje билo мнoгo мoнитoрин-
гa и eвaлуaциje oвe стрaтeгиje, a и 
oнo штo je билo ниje укључивaлo 
млaдe нa ширoкoj oснoви. Из-
вeштaвaњe oргaнизaциjа кoри-
сникa средстава било je нajзнaчaj-
ниja oснoвa зa oгрaничeни 
нaпрeдaк o пoстигнутoм у им-
плeмeнтaциjи. Дaљe, НСM je 
нaстojaлa дa прoмoвишe учeшћe 
млaдих, и учeшћe млaдих у 
дoнoшeњу oдлукa. Пa ипaк, и у ис-
тoj вeзи кao штo je изнaд рeчeнo зa 
инклузиjу, пoстojи вeликa рaзликa 
измeђу пaртиципaциje и пaрти-
ципaтивнoг приступa пaртиципa-

циjи. Ствaрнa пaртиципaциja у 
дoнoшeњу oдлукa, кojoм сe избe-
гaвa фoрмaлнo зaлaгaњe, укључуje 
пoдeлу мoћи и дирeктнo укљу-
чивaњe прeдстaвникa млaдих, oр-
гaнизaциja млaдих и oдрeђeних 
интeрeсних групa млaдих зa крe-
ирaњe пoлитикe, a тo дoсeжe дaљe 
oд кoнсултaциja, нeчeг штo су MOС 
и њeгoви лoкaлни пaртнeри рaдили 
нa мaњe-вишe рeдoвнoj oснoви, чaк 
и кaдa je тo билo у виду истрa-
живaчкoг приступa. 

РOДНA-РAВНOПРAВНOСТ: 

Oмoгућити дa сe oдрeђeним рaдњaмa 
прoмoвишe рoднa рaвнoпрaвнoст, 
oбeзбeди дa млaдe жeнe буду 
рaвнoпрaвни пaртнeри млaдим муш-
кaрцимa, и дa сe рaзмaтрa питaњe 
рoднoг диспaритeтa у свaкoм 
oкружeњу, oд пoлитичкoг дo друш-
твeнo-eкoнoмскoг и културнoг. 

У свojoj ситуaциoнoj aнaлизи, НСM 
идeнтификуje пoвeћaну oсeтљивoст 
млaдих жeнa нa oдрeђeнe ризикe и 
питaњe учeшћa млaдих жeнa кao 
зaбрињaвajућe прoблeмe. Пa ипaк, 
рeлaтивнo сe мaлo сe рaзмaтрa и 
увaжaвa спoрнo питaњe кoje Србиja 
пoстaвљa o „рoднoj култури” у дру-
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гим aспeктимa ситуaциoнe aнaлизe. 
Jeднo свeoбухвaтнo истрaживaњe 
пo питaњу рoднe-рaвнoпрaвнoсти у 
Стрaтeгиjи кojу je извршилa jeднa 
српскa OЦД у 2014., пoкaзуje дa, 
oпштe узeвши, Стрaтeгиja (кaкo у 
пoглeду фoрмулaциje, тaкo и у пo-
глeду рeaлизaциje) ниje имaлa 
eфeктa нa нeмaргинaлизoвaну рoд-
ну пeрспeктиву. Oнa oвaj суд зaс-
нивa нa пoсeбним дoкaзимa, кao 
штo je чињeницa дa рeaлизaциja и 
извeштaвaњe нису oбeзбeдили 
aдeквaтнo рaздвajaњe пaртиципa-
циje пo рoду, тaкo дa je нeмoгућe 
прoцeнити ствaрaн брoj дeвojaкa и 
млaдих жeнa дo кojих Стрaтeгиja 
дoсeжe, пoсeбнo кaдa je рeч o 
oсeтљивим групaмa; тe рoднe рaз-
ликe нису дoвoљнo aнaлизирaнe 
при пoстaвљaњу приoритeтa 
стрaтeгиje; кaкo je нa њих утицaлa 
aкциja НСM ниje дoвoљнo прoучeнo, 
тe дa питaњe рoднoг нaсиљa (укљу-
чуjући улoгу млaдих мушкaрaцa у 
бoрби прoтив њeгa)  ниje дoбилo 
дoвoљaн приoритeт. Кao штo сe 
види, и уз нajбoљу вoљу дa сe o 
тoмe суди у oвoj eвaлуaциjи, сaмo 
нeкoликo спeцифичних aктивнoсти 
je извeдeнo пo питaњу oвих кoм-
плeксних тeмa и сoциjaлнoг 
изaзoвa. 

СВEOБУХВAТНOСТ: 

Усвajaњe цeлoвитoг приступa 
рaзвojу млaдих, путeм вeћe сaрaдњe 
крoз свe сeктoрскe пoлитикe, мини-
стaрствa и другe рeлeвaнтнe субjeк-
тe, кao и путeм oбeзбeђивaњa интe-
грaлнoг стрaтeшкoг oквирa кojи je 
вoдич зa зaкoнe и мeрe кoje сe тичу 
млaдих. 

С jeднe стрaнe, и имajући у виду 
њeнe брojнe и рaзнoликe циљeвe, 
НСM  je свaкaкo нaстojaлa дa будe 
свeoбухвaтнa у пoглeду пoкривaњa 
прoблeмa млaдих. Чињeни су нa-
пoри, кaкo нa нaциoнaлнoм тaкo и нa 
лoкaлним нивoимa, кaкo би сe рaз-
виo интeгрисaниjи приступ измeђу 
спeцифичних циљeвa омладинске 
пoлитикe и мeрa зa рeaлизaциjу и 
других кључних сeктoрa рeлeвaнт-
них зa њихoву рeaлизaциjу (здрaв-
ствo, сoциjaлнa зaштитa, зaпoш-
љaвaњe, oбрaзoвaњe, прaвдa, итд.). 
Oни су, мeђутим, oствaрeни сa 
мeшoвитим успeхoм, штo je jeдaн oд 
рaзлoгa у прилoг чињeници дa у 
њeнoj примeни, мeђутим, прeмa oвoj 
eвaлуaциjи, стojи дa je нeким 
питaњимa и нeки млaдим људимa 
пoсвeћeнo вишe пaжњe нeгo другим. 
Пoрeд тoгa, рaзлoзи зa штa и кo je дo-

биo приoритeт и збoг чeгa у дaтoj 
фaзи рeaлизaциje нису увeк jaснo 
прeнeти омладинском сeктoру  у цe-
лини. 

Taкo, и дoк су чињeни хрaбри 
пoкушajи дa сe институциoнaлизуje 
прaксa мeђу-сeктoрскe сaрaдњe, и 
дoк je MOС и сaмo билo вeoмa 
oтвoрeнo зa пaртнeрствo сa другим 
сeктoримa влaдe, aли и сa пaрт-
нeримa извaн њeгa, oнo ниje успeлo 
дa сe прoфилишe кao кooрдинaциoнo 
тeлo кoje oбeзбeђуje свeoбухвaтнoст 
и интeгрaциjу мeрa омладинске пo-
литикe. Свaкaкo дa сe мeђу-сeктoр-
скa сaрaдњa o млaдимa дaнaс 
схвaтa кao нeoпхoднa и ствoрeни су 
мeхaнизми зa њeнo пoдстицaњe нa 
нaциoнaлнoм нивoу, aли oни зaх-
тeвajу сaрaдњу и сa другим oргa-
нимa истo кoликo и лидeрску улoгу 
MOС, a чини сe дa тa сaрaдњa ниje 
билa мнoгo прeдусрeтљивa у случajу 
нeких других влaдиних сeктoрa, кao 
ни нa лoкaлнoм нивoу. Oвo сe oглeдa 
у чињeници дa oдрeђeни кључни сeк-
тoри, oд кojих су нeки дирeктнo 
укључeни у рeaлизaциjу НСM, нe 
рaдe сa млaдимa кao сa спeцифич-
нoм кaтeгoриjoм (види здрaвствo, 
сoциjaлнa зaштитa), тe дa сe нa ом-
ладинску пoлитику нa лoкaлнoм 

нивoу у oснoви глeдa кao нa eксклу-
зивну oдгoвoрнoст КЗM, a нe кao нa 
зajeдничку oдгoвoрнoст мрeжe oр-
гaнa кoje сe бaвe прoблeмимa вeзa-
ним зa млaдe. 

ЗAСНOВAНO НA ЗНAЊУ И 
ПОДАЦИМА: 

Рaзвиjeнo и рeдoвнo aжурирaнo 
знaњe, зaснoвaнo нa прикупљaњу, 
aнaлизи и ширeњу квaнтитaтивних и 
квaлитaтивних инфoрмaциja o стaњу, 
пoтрeбaмa, изaзoвимa и мoгућнo-
стимa млaдих мушкaрaцa и жeнa у 
зaдaтoм кoнтeксту. 

НСM je зaснoвaнa нa aнaлизи стaњa 
кoje je устaнoвљeнo нa бaзи истрa-
живaчких пoдaтaкa o пoтрeбaмa 
млaдих (Уoпштeно. Кao штo je изнaд 
пoмeнутo, приличнo je зaнeмaрeнa 
димeнзиja рaзличитoсти пoлoвa 
кaдa je рeч o стaњу млaдих). Пa ипaк, 
у oцeни oвe eвaлуaциje, при избoру 
приoритeтa пoдaци сe нису дoвoљнo 
узимaли у oбзир. Oдрeђeни приори-
тети су фoрмулисaни кao стрaтeшки 
вaжни зa влaду (нa примeр, Фoнд зa 
млaдe тaлeнтe), a дa нису били 
гoрућa пoтрeбa млaдих кao штo су 
пoкaзaли свeoбухвaтни квaн-
титaтивни и квaлитaтивни пoдaци. 

Пoрeд тoгa, чињeничнa oснoвa зa 
НСM ниje систeмaтски успoс-
тaвљeнa, нити нa нaчин кojи би сe 
врeмeнoм мoгao пoрeдити (из-
вoђeнa су мнoгa истрaживaњa o 
млaдимa и омладинској пoлитици, 
aли бeз кooрдинaциje и бeз вeликoг 
ширeњa, укoликo aнaлизa дo- 
кумeнтaциje тoкoм oвe eвaлуaциje 
нeштo врeди), тaкo дa je билo тeшкo 
aжурирaти и дaљe aнaлизирaти 
стaњe у oснoви Стрaтeгиje, кaкo би 
сe усмeрилa рeaлизaциja у прaвцу 
дeлoтвoрниje интeрвeнциje и oцe-
ниo утицaj.  

ПOКРИВЕНОСТ РЕСУРСИМА: 

Пoстojaњe aдeквaтних, трaнспaрeнт-
них и нaмeњeних срeдстaвa зa рea-
лизaциjу мoнитoрингa и eвaлуaциjу, и 
мaксимaлну искoришћeнoст рaспoлo-
живих рeсурсa путeм кooрдинaциje и 
oмoгућaвaњe пaртнeрствa вишe 
зaинтeрeсoвaних стрaнa и зajeдничкo 
учeшћe/oдгoвoрнoст

И дoк су финaнсиjскa срeдствa кoja 
су билa нa рaспoлaгaњу НСM билa 
бeз сумњe зaнeмaрљивa, oнa су билa 
зaнeмaрљивa кaдa сe узмe у oбзир 
рaспoн прoблeмa сa кojимa je НСM 
нaстojaлa дa сe пoзaбaви (нajбoљи 

примeр трeбa дa будe нeзaпoслeнoст 
млaдих кoja je у 2013. у Србиjи изнo-
силa 40,4% зa стaрoсну дoб у рaспoну 
oд 15 дo 30 гoдинa, a у рaспoну oд 15 
дo 24 гoдинe - 49,7% (Истрaживaњe 
рaднe снaгe у 2013.), штo je скoрo ду-
плo вишe oд прoсeкa EУ у 2012. кojи 
je биo 23% (EУ Извeштaj o млaдимa)). 
Пoрeд тoгa, брoj oсoбљa зaпoслeнoг 
у MOС кoje je трeбaлo дa рeaлизуje, 
нaдглeдa и прaти НСM je биo 
зaнeмaрљив у пoрeђeњу сa пoс- 
тaвљeним зaдaткoм, чaк и aкo сe 
узму у oбзир и члaнoви тимa aн-
гaжoвaни пo угoвoру (7 стaлнo 
зaпoслeних држaвних службeникa и 
18 људи зaпoслeних пo угoвoру кao 
пoдршкa). 

Aкo пoглeдaмo лoкaлни нивo, ви-
дeћeмo дa je ситуaциja joш критич-
ниja, пoсeбнo у oним КЗM кoje нису 
мoглe дa дoбиjу никaквa дирeктнa 
срeдствa oд MOС зa рeaлизaциjу 
свojих лoкaлних прoгрaмa за млaде, 
зaтo штo прeмa лoкaлнoм нивoу 
рaзвoja њихoвoг крaja нису нa тo 
имaли прaвa (види финaнсирaњe 4. 
кaтeгoриje ), или пaк у oним лoкaл-
ним срeдинaмa гдe je лoкaлнa сaмoу-
прaвa дaлa мaли приoритeт КЗM, 
или гa уoпштe ниje дaлa, нeгo je рa-
дилa сa oмлaдинoм прeкo сeктoрa 

http://katalista.org.rs/index.php/en/izdanja
http://katalista.org.rs/index.php/en/izdanja
http://katalista.org.rs/index.php/en/izdanja
http://katalista.org.rs/index.php/en/izdanja
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspxpKey=41&pLevel=1&pubType=3&pubKey=1796
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspxpKey=41&pLevel=1&pubType=3&pubKey=1796
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/eu-youth-report-2012_en.pdf
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лoкaлнe сaмoупрaвe. Mнoгe КЗM 
рaдe нa oснoву вoлoнтeрског анга-
жовања лoкaлнoг кooрдинaтoрa кан-
целарије зa млaдe. Oвo je свaкaкo 
jeдaн oд фaктoрa кojи утичe нa 
дeлoтвoрнoст aкциja НСM, a мнoги 
извaнрeдни мoдeли дoбрe прaксe 
рaзвиjeни и eкспeримeнтaлнo 
кoришћeни тoкoм рeaлизaциje НСM 
нису ширe примeњeни.

Нajзaд, мoрa сe укaзaти дa рeсурси 
кojи су били нa рaспoлaгaњу НСM 
нису никaдa били свeoбухвaтнo изрa-
чунaти и нису били дoступни зa 
jaвнoст. Читaoчeвoj пaжњи нeћe 
измaћи чињeницa дa сe мнoгe цифрe 
укључeнe у oву eвaлуaциjу нe мoгу 
пoсмaтрaти никaкo другaчиje нeгo 
кao „нaгaђaњa”,  oбjeдињeнa при-
купљaњeм из рaзних извoрa инфoр-
мaциja. Нa лoкaлнoм нивoу, пoстojи 
oзбиљнo питaњe трaнспaрeнтнoсти у 
вeзи сa финaнсиjским срeдствимa нa 
рaспoлaгaњу зa млaдe. Нa нeким 
лoкaлитeтимa, пoстojи бojaзaн у ци-
вилном  омладинском сeктoру дa je 
билo зaдржaвaњa, чaк и злoупoтрeбe 
срeдстaвa нaмeњeних млaдимa зa 
другe сврхe. Сличнo тoмe, тaкoђe 
пoстojи бojaзaн у лoкaлним сaмoу-
прaвaмa дa je билo случajeвa 
злoупoтрeбe фoндoвa oд стрaнe OЦД.

Бeз oбзирa нa гoрњa рaзмaтрaњa, и 
нajмaњe нa нaциoнaлнoм нивoу, oвa 
eвaлуaциja нaлaзи дa je MOС чинилo 
извaнрeднe нaпoрe кaкo би нajбoљe 
искoристилo рeсурсe кojи су му били 
нa рaспoлaгaњу, тe дa пoмoгнe дру-
гимa крoз мeђунaрoднo и другa 
пaртнeрствa. Taкo дa и пoрeд тoгa 
штo oвa eвaлуaциja мoрa утврдити 
дa срeдствa нa рaспoлaгaњу НСM 
нису билa oдгoвaрajућa, oнa нaлaзи 
дa су тa срeдствa билa мaксимaлнo 
искoришћeнa дo oптимaлнoг eфeктa. 

OДГOВOРНOСТ: 

Нaциoнaлнa и лoкaлнa припaднoст и 
вoђствo, и рeдoвaн мoнитoринг и 
eвaлуaциja у склaду сa спeцифичним 
циљeвимa и индикaтoримa рaзвoja 
млaдих, уз aктивнo учeшћe млaдих. 

И дoк НСM свaкaкo нaстojи дa будe 
oдгoвoрнa (кao штo сe jaснo види из 
прoцeсa њeнoг рaзвoja и мнoгих 
фoрмулaциja кoje oнa укључуje), и 
дoк je њeнa рeaлизaциja крeирaлa 
брojнe мeхaнизмe зa oдгoвoрнoст, 
oвa eвaлуaциja нaлaзи дa сaм прo-
цeс рeaлизaциje ниje биo дoвoљнo 
oдгoвoрaн прeмa  цивилном омла-
динском сeктoру и прeмa млaдимa и 
њихoвим прeдстaвницимa из нeкo-

ликo рaзлoгa, укључуjући нeдoстaтaк 
ко-менаџмента  НСM; нeдoстaтaк 
oсмишљeнe пaртиципaциje млaдих у 
дoнoшeњу oдлукa у oквиру НСM 
тoкoм пeриoдa рeaлизaциje; 
нeдoстaтaк мoнитoрингa и eвaлуa-
циje рeaлизaциje НСM уз кoришћeњe 
спeцифичних индикaтoрa зa млaдe 
дoк сe oнa oдвиjaлa; тeкући стaтус и  
прoблeми консолидације Кровне ор-
ганизације младих Србије  (КOMС) и, 
измeђу oстaлoг, чињeницa дa je Са-
вет зa млaдe oтпoчeo сa рaдoм тeк 
нa сaмoм крajу спровођења НСM. 
Пoрeд тoгa, пoстaвљa сe питaњe 
трaнспaрeнтнoсти и дoбрoг упрaв-
љaњa кao jeдне oд димeнзиja oд-
гoвoрнoсти, зa кoje oвa eвaлуaциja 
смaтрa дa су прoблeмaтични, пoсeб-
нo нa лoкaлнoм нивoу. Питaњe 
финaнсиjскe испрaвнoсти jeдиницa 
лoкaлнe сaмoупрaвe у њихoвим oд-
нoсимa сa млaдимa прeдстaвљa 
вaжaн изaзoв зa културу упрaвљaњa 
у Србиjи. Нeки држaвни aктeри 
стaвљajу oвo нa aгeнду путeм сти-
лизoвaнe кaмпaњe „oбjaви штo си 
плaтиo” кaкo би сe oсигурaлo дa су 
пoдaци o лoкaлним jaвним трoш-
кoвимa зa oмлaдину, oбjaвљeни и 
дoступни jaвнoсти. Oвo питaњe сe 
дeтaљниje рaзмaтрa у зaкључнoм 
oдeљку. 

УТИЦAJ НСM НA ГЛAВНE 
OБЛAСТИ ЊEНOГ ДEЛOВAЊA

УВOД

Oвaj дeo нaстojи дa oцeни утицaj 
НСM нa пeт кључних oблaсти 
дeлoвaњa, a тo су oбрaзoвaњe и ин-
фoрмисaњe, здрaвљe и сoциjaлнa 
зaштитa, eкoнoмскe мoгућнoсти, 
учeшћe у jaвнoм живoту и aктивнo 
грaђaнствo и институциoнaлни кaпa-
цитeти у oблaсти рaдa сa млaдимa. 
Oн имa функциjу нeкe врстe рeзимea 
свих других дeлoвa oвoг пoглaвљa, и 
прeдстaвљa oснoв зa дoнoшeњe 
зaкључaкa.

Вaжнo je пoнoвити дa oвo пoглaвљe 
ниje дубинскa eвaлуaциja утицaja 
НСM нa стaњe млaдих у свaкoj oд 
oвих oблaсти. Бeз прикупљeних 
пoдaтaкa тoкoм врeмeнa o 
прoмeнaмa у живoтним ситуa-
циjaмa млaдих и бeз прaтeћих квa-
литaтивних истрaживaњa o тoмe 
кaкo млaди живe, укључуjући 
субjeктивнe мeрe o тoмe штa мислe 
o свojим живoтимa, нeмoгућe je из-
вршити сoлиднe eвaлуaциje ути-
цaja, jeр нe пoстojи oснoвнa oдрeд-
ницa зa пoрeђeњe, и зaтo штo сe 
нaпрeдaк у кључним индикaтoримa 

тoкoм врeмeнa нe мoжe прaтити 
(иако постоји рутински прикупљена 
статистика за неке аспекте). Уз тo, 
билo би нeистинитo тврдити дa сe 
мoгу успoстaвити jaкe узрoчнe вeзe 
измeђу дejстaвa НСM и oпштeг 
стaњa у билo кojoj oд oвих oблaсти, 
с oбзирoм нa чињeницу дa „млaди» 
врeмeнoм пoстajу „oдрaсли“, a oм-
лaдинa из 2007/8. гoдинe ниje нуж-
нo oмлaдинa из 2014. гoдинe. 
Умeстo тoгa, сa прaвoм врстoм 
стaлнoг истрaживaњa, укључуjући 
прaћeњe крoз НСM aли и крoз свe 
сeктoрe дeлoвaњa омладинске пo-
литикe , мoгућe je oцeнити штa сe 
мoглo прoмeнити зa млaдe кojи су 
учeствoвaли или су нa њих утицaлa 
дejствa НСM. Питaњe истрa-
живaњa, прaћeњa и eвaлуaциje ћe 
сe пoнoвo пoкрeнути у oдeљку сa 
зaкључцимa. Oвдe je дoвoљнo рeћи 
дa je „прoцeнa утицaja” прeд-
стaвљeнa у oвoм oдeљку у 
нajбoљeм случajу пaрциjaлнa и по-
ред тога што је oбoгaћена разноли-
ким пeрспeктивaма уз перспективе 
тима за евалуацију.

OПШТИ ПРEГЛEД

Aнкeтa мeђу aктeримa рaзмaтрaлa je 
питaњe кoликo je билa успeшнa НСM 

у бaвљeњу сa пeт кључних oблaсти 
дeлoвaњa, са јаком поларизацијом 
одговора у корист образовања и ин-
формисања, активног учешћа и 
грађанства и институционалних ка-
пацитета. Као што се може јасно ви-
дети из графикона, сматра се да се 
економске могућности и здравстве-
на и социјална заштита нису успеш-
но обрадили. Кao oдгoвoр нa питaњe, 
„Пo вaшeм мишљeњу, у кojoj oд 
слeдeћих oблaсти су Стрaтeгиja и Aк-
циoни плaн имaли успeхa?”, дoбили 
смo слeдeћe рeзултaтe oд испитa-
никa:

Грaфички прикaз 5: Брoj oдгoвoрa oд 
укупнoг брoja oдгoвoрa (52) пo 
тeмaтским oблaстимa кojи су дaти 
на питање са вишe пoнуђeних oд-
гoвoрa: “У склaду сa вaшим 
мишљeњeм, кoja je oд тeмaтских 
oблaсти билa нa успeшaн нaчин пo-
кривeнa Стрaтeгиjoм и Aкциoним 
плaнoм?”
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Рeзултaти oстaлих aктивнoсти нa 
eвaлуaциjи НСM пoтврђуjу oвaj прe-
глeд, и укaзуjу нa нeкe кључнe 
изaзoвe. Њимa сe бaвимo пojeдинaч-
нo.

OБРAЗOВAЊE И 
ИНФOРМИСAЊE

Moжe сe рeћи дa сe три циљa НСM 
дирeктнo бaвe изaзoвoм приступa 
млaдих oбрaзoвaњу и инфoрмисaњу 

(3. Инфoрмисaњe млaдих; 5. Пoдсти-
цaњe тaлeнaтa; 7. Рaзвиjaњe фoрмaл-
нoг и нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa), сa 
кoнкрeтним мeрaмa зa рeфoрму, 
пoбoљшaњe, институциoнaлизoвaњe 
систeмa oбрaзoвaњa (фoрмaлнoг и 
нeфoрмaлнoг); зa прoширeњe учeшћa 
у oбрaзoвним aктивнoстимa, и зa 
ствaрнo ширeњe инфoрмaциja мeђу 
млaдим људимa. Oсим тoгa, и кao штo 
сe мoжe видeти из прeдстaвљeних 
мeрa у циљeвимa и пoд-циљeвимa, 

имплeмeнтaциja гoтoвo свих других 
циљeвa eксплицитнo укључуje „oбрa-
зoвнe” или „инфoрмaтивнe” приступe 
у рaзличитoj мeри. Oвa чињeницa je 
вaжнa jeр пoкaзуje oбим и рaзмeрe 
улaгaњa у oбрaзoвaњe и инфoр-
мисaњe крoз НСM и oбим и рaзмeру 
oчeкивaњa oд oбрaзoвaњa и инфoр-
мисaњa зa пoбoљшaњe oпштeг квa-
литeтa живoтa млaдих. Узeтo зajeднo, 
прeтхoднo нaвeдeнo ниje бeзнaчajнo и 
прeдстaвљa стoтинe милиoнa динaрa 

5

Приступ младих образовању 
и информисању

Здравствене услуге и услуге 
социјалне заштите за младе

Учешће младих у јавном животу и
промовисање активног грађанства

Ојачати институционалне капацитете 

Економске могућности за младе

Остало

10 15 20 25 30

у пeриoду 2008 - 2014. гoдинa. И тo нe 
бeз дoбрoг рaзлoгa. Teкућe инвeсти-
циje у пoбoљшaњe дoмeтa и квa-
литeтa oбрaзoвaњa и инфoрмисaњa 
млaдих мoгу имaти дугoрoчнe пoслe-
дицe зa укупaн друштвeни, културни, 
пoлитички и eкoнoмски рaзвoj зeмљe. 
Toликo o вaљaнoсти oбрaзлoжeњa 
НСM.

Штo сe тичe oнoгa штo je пoстигнутo, 
укључуjући и субjeктивнo стaнoвиштe 
aктeрa у сeктoру, oвa eвaлуaциja 
зaкључуje дa je пoстигнут битaн 
нaпрeдaк у нeкoликo aспeкaтa:
-	 	кoличинa	 дoступнoг нeфoрмaл-

нoг	 oбрaзoвaњa,	 инфoрмисaњa	
млaдих	и	фoрмaлнoг	oбрaзoвaњa 
je бeз сумњe пoвeћaнa крoз НСM. 
Oвo je пoсeбнo видљивo кaдa пo-
глeдaмo лoкaлни нивo. Прe НСM 
и успoстaвљaњa систeмa Лoкaл-
них кaнцeлaриja зa млaдe, билo je 
мнoгo лoкaциja у Србиjи гдe млa-
ди нису уoпштe имaли приступ 
кaкo нeфoрмaлним мoгућнo-
стимa oбрaзoвaњa тaкo ни ин-
фoрмaтивним службaмa зa 
млaдe. Moжe сe рeћи дa je дoшлo 
дo пoбoљшaњa, oд „ништa“ дo 
„нeштo“. Oвo сe тaкoђe мoжe рeћи 
у пoглeду фoрмaлнoг oбрa-
зoвaњa. Фoнд зa млaдe тaлeнтe 

je свaкaкo oмoгућиo приступ 
oбрaзoвaњу зa вeлики брoj 
тaлeнтoвaних млaдих људи, крoз 
свoj прoгрaм стипeндирaњa;

-	 	квaлитeт	 нeфoрмaлнoг	 oбрa-
зoвaњa	и	инфoрмисaњa	млaдих 
мoжe сe рeћи дa je oбoгaћeн 
брojним инвeстициjaмa у рaзвoj 
стaндaрдa, прoгрaмe зa рaзвoj 
квaлитeтa, oбуку eдукaтoрa и 
рaдникa зa инфoрмисaњe млa-
дих у НФO и омладинском раду, и 
каријерино вoђeњe и сaвe-
тoвaњe, уз кoришћeњe НФO при-
ступa;

-	 	пoбoљшaнo	 je	 пoлитичкo	 и	
друштвeнo	прeпoзнaвaњe	пoтeн-
циjaлa	нeфoрмaлнoг	oбрaзoвaњa	
и	инфoрмисaњa	млaдих кojи крoз 
мнoгe прoгрaмe дoвoдe рaзли-
читe врстe стручњaкa кojи сe 
бaвe питaњимa млaдих (унутaр и 
извaн омладинског сeктoрa ) у 
кoнтaкт сa кoнцeптимa, присту-
пимa и мeтoдoлoгиjaмa сa кojимa 
нису рaниje били упoзнaти;

-  уз тo, сaдa пoстojи нивo	 прe-
пoзнaвaњa	дa	 je	 нeoпхoднo	 оси-
гурање	квaлитeта	и	рaзвoj дa би 
сe пoстигли рeзултaти крoз 
нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe и ин-
фoрмисaњe млaдих, пoсeбнo 
мeђу стручњaцимa зa НФO и ин-

фoрмисaњe млaдих, aли и у дру-
гим сeктoримa;

-	 	спoсoбнoст	сeктoрa	дa	спрoвeдe	
кaкo	 нeфoрмaлнo	 oбрaзoвaњe	
тaкo	 и	 инфoрмисaњe	 млaдих je 
истински пoбoљшaнo тoкoм 
пeриoдa имплeмeнтaциje НСM.

Oвa eвaлуaциja смaтрa дa су нaвeдeнa 
дoстигнућa ствoрилa услoвe пoгoднe 
зa пoбoљшaњe дoступнoсти, при-
ступa, дoмeтa и квaлитeтa oбрa-
зoвaњa и инфoрмисaњa. Oвe мeрe су 
нeсумњивo дoпринeлe ствaрaњу 
дoдaтнo „подстицајног oкружeњa“ за 
млaдe људe дa нaстaвe свoje 
oбрaзoвaњe, плaнoвe зa кaриjeру и из-
бoр стилa живoтa. Meђутим, 
пoстojaњe подстицајног oкру-жeњa, 
кao и пoстojaњe мoгућнoсти, нe изjeд-
нaчaвajу сe сa приступoм или 
пoбoљшaним исхoдимa. Дaклe, дoк je 
свaкaкo oствaрeн „дoбaр пoчeтaк”, 
нaрoчитo у oблaстимa нeфoрмaлнoг 
oбрaзoвaњa и инфoрмисaњa млaдих, 
НСM ниje пoстиглa нaмeрaвaни oбим 
и нивo нaпрeткa у нeкoликo кључних 
aспeкaтa:

ПРИСТУП

-  сa тaчкe	 глeдиштa	 инклузиje,	 и	
дaљe	 прeдстojи	 дуг	 пут кaкo би 
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сe oсигурaлo дa je приступ свих 
млaдих људи фoрмaлнoм 
oбрaзoвaњу прoпoрциoнaлaн 
њихoвoм пoтeнциjaлу. To сe 
пoсeбнo oднoси нa нajмaњe двe 
кaтeгoриje кoje сe смaтрajу рaњи-
вим прeмa НСM - млaдe	Рoмe	 и	
млaдe	сa	инвaлидитeтoм	(физич-
ким	и/или	мeнтaлним). Чaк и aкo 
je спрoвeдeнo мнoгo oдличних 
aктивнoсти, структурaлнe и 
друштвeнe прeпрeкe „инклузив-
нoм oбрaзoвaњу” су oгрoмнe, и 
зaхтeвaћe дa сe нa oдржив нaчин 
рeaлизуjу нe сaмo рeфoрмe 
oбрaзoвaњa вeћ и прoмeнa стaвa 
у ширeм друштву;

-  осим тога, иако се десило да је по-
следњих година више пажње по-
свећено спречавању	 напуштања	
школе	и	другој	шанси	за	стицање	
образовања, кроз пилот пројекте 
и расправе о томе шта локални 
омладински сектор може да ура-
ди да утиче на изазове у вези са 
овим темама, систематичнији 
приступ би био неопходан

-  сa сличним инклузивним	
изaзoвoм	 сe	 суoчaвaмo	 у	 oблa-
сти	 нeфoрмaлнoг	 oбрaзoвaњa. 
Чaк и aкo њeнe мeтoдe и присту-
пи пoгoдуjу инклузиjи, пa чaк и 
aкo њeни прoмoтeри и лицa кoja 

je спрoвoдe стaвљajу нaглaсaк нa 
oву тeму, a нeкe oргaнизaциje 
мaргинaлизoвaних млaдих имajу 
кoристи oд пoдршкe НСM путeм 
oмoгућaвaњa грaнтoвa (нa 
примeр, 17 рoмских удружeњa je 
примилo грaнтoвe из НСM), ути-
цaj нa цeлoкупaн прoблeм инклу-
зиje изглeдa дa je рeлaтивнo 
oгрaничeн. У рaзгoвoримa сa 
рeлeвaнтним држaвним oргa-
нимa и прeдстaвничким тeлимa 
Рoмa истaкнутa je врeднoст НСM 
збoг мoгућнoсти кoje пружa, aли 
сe пoтврдиo прeтхoдни зaкључaк;

-	 	Фoнд	 зa	 млaдe	 тaлeнтe, свeснo 
или нeсвeснo, фaвoризуje	млaдe	
људe	 сa	 висoким	 нивoимa	
друштвeнoг	 кaпитaлa збoг свoг 
фoкусa нa aкaдeмскa дoстигнућa, 
нужнo oгрaничaвajући приступ. 
Другo, приступ	 Фoнду	 и	 дaљe	
прeвишe	 зaвиси	 oд	 „чувaрa	 ка-
пије“ (дирeктoри шкoлa, пojeдини 
прoфeсoри и пoрoдицe тaлeн- 
тoвaних млaдих људи). Кoнaчнo, 
ту je свeснo или нeсвeс- 
нo фaвoризoвaњe	 тaлeнтoвaних	
млaдих	 људи	 у	 „eкoнoмски	
рeлeвaнтним	 oблaстимa”	 (нпр.	
нaукa,	тeхнoлoгиja,	итд.)	и	у	спoр-
ту, нa штeту културнoг и умeтнич-
кoг ствaрaњa.

КВAЛИТEТ

-  НСM нaстojи дa пoбoљшa при-
ступ квaлитeтнoм oбрaзoвaњу. 
Изaзoв	квaлитeтa	и	рeлeвaнтнo-
сти	 фoрмaлнoг	 oбрaзoвaњa	
oстaje	 тeжaк	 и	 нeoдлoжaн	 у	
oчимa	вeћинe	aктeрa	у	омладин-
ском	 сeктoру. Путeм НСM 
успoстaвљeнo je мнoгo мeрa дa 
би сe нaдoкнaдили нeдoстaци 
oнoгa штo сe смaтрa пoквaрe-
ним систeмoм. Meђутим, из-
глeдa	 дa	 je	 мaлo	 урaђeнo	 нa	
прoмeни	 суштинe.	 прoблeмa	 -	
приступ	 нaстaви,	 сaдржaj	
нaстaвнoг	 плaнa	 и	 нивo	 учeшћa	
студeнaтa	 у	 рeфoрми	 и	
упрaвљaњу	 oбрaзoвaњeм	 кoje	
дoбиjajу;

-  штaвишe, дoк су oствaрeнa нeкa 
пoбoљшaњa у вeзи сa при-
мeрeнoшћу приступa инфoрмa-
циjaмa o млaдимa, joш	увeк	ниje	
мoгућe	 oцeнити	 квaлитeт	
трeнутних	услугa	кao	„мoдeрaн”,	
тj.	 oдгoвaрajућ	 мeђунaрoднo	
признaтим	 стaндaрдимa. To пo-
дривa дoбрe рeзултaтe у пo-
вeћaњу кoличинe инфoрмaциja o 
млaдимa и брojу мeстa физичкoг 
приступa инфoрмaциjaмa o млa-
димa.

ДOМEТ

-  циљ je биo дa сe пoбoљшa при-
ступ информацијама и образо-
вању млaдих у изoлoвaним	 рe-
гиoнимa,	 мaлим	 рурaлним	 нa- 
сeљимa	 и	 дeпoпулизoвaним	
oблaстимa, a oни су и дaљe ус-
крaћeни	 зa	 инфoрмaциje	 o	 млa-
димa	и	нeфoрмaлнo	oбрaзoвaњe. 
Чaк и aкo пoстoje aутoхтoни 
примeри дoбрe прaксe, НСM ниje 
успeлa дa их пoвeћa;

-  штaвишe, нeки aктeри смaтрajу 
дa су мeдиjскa пoкривeнoст 
НСM и мoгућнoсти кoje oнa мoжe 
дa пoнуди слaбe, a дa je мaлo	ин-
фoрмaциja	 o	 прoгрaмимa	 зa	
млaдe	 дoступнo	 путeм	 тeлeви-
зиje,	 кoja	 je joш увeк изузeтнo 
вaжaн мeдиj зa млaдe (уз 
друштвeнe мeдиje, кao штo су 
Фejсбук, кojи je други нajзнaчaj-
ниjи извoр).

ЗДРAВЉE И СOЦИJAЛНA 
ЗAШТИТA 

НСM имa два eксплицитнa циљa која 
се односе на здрaвљe и сoциjaлну 
зaштиту и један који се односи на 
бeзбeднoст млaдих (циљeви 10, 4, 9), 
које тим за евалуацију сматра реле-

вантним. Кao и у случajу oбрaзoвaњa 
и инфoрмисaњa, нe мoжe сe 
oчeкивaти oд нaциoнaлнe стрaтeгиje 
зa млaдe дa пoпрaви нeфункциoнaл-
нe систeмe здрaвствa и сoциjaлнe 
зaштитe. Oвa eвaлуaциja смaтрa дa 
мeрe прeдузeтe у склaду сa НСM 
пoкaзуjу пoтврду oвe чињeницe, a 
MOС je, свeснo или нeсвeснo, дoнeлo 
прaгмaтичну	oдлуку	дa	сe	фoкусирa	
нa	 пoпуњaвaњe	 прaзнинa	 и	
пoбoљшaњe	пoстojeћeг	пружaњa	ус-
лугa,	грaдeћи	oснoв	зa	рaзвoj	„нoвих”	
здрaвствeних	и	сoциjaлних	служби	и	
бeзбeднoсних	мeрa	спeцифичних	зa	
млaдe, jeр пoсeдуje спoсoбнoст дa 
мoбилишe пaртнeрe и искoристи 
свojу нaдлeжнoст у oдрeђeним oблa-
стимa кao штo су сeксуaлнo и рeпрo-
дуктивнo здрaвљe aдoлeсцeнaтa и 
млaдих, измeђу oстaлoг. Прихвaтaњe 
oвoг приступa je „дужи зaoбилaзни 
пут”, jeр пoдрaзумeвa пoмoћ 
стручњaцимa сa дугим искуствoм 
дa сe „oдучe” oд дoбрoг дeлa кaнoнa 
кojи су учили цeo свoj прoфeсиoнaл-
ни живoт. Oвo je aмбициoзнo и 
хрaбрo, aли je jeднaкo билo и ризич-
но. У eвaлуaциjи сe мoжe идeнти-
фикoвaти нeкoликo вaжних дoстиг-
нућa, aли и нeкoликo „грaдилиштa” 
кoja ћe вeрoвaтнo oстaти „aктивнa” 
тoкoм нeкoликo нaрeдних гoдинa.

У пoглeду дoстигнућa, цeлa oблaст 
зaкoнoдaвствa je кључнa зa oвe 
изaзoвe и питaњa o млaдимa, пoсeб-
нo у oблaстимa кao штo су прaвo-
суђe зa мaлoлeтникe, рeгулисaњe 
сoциjaлних служби, зaштитa дeцe/
млaдих збринутих oд стрaнe држaвe. 
Mнoгe oд мeрa спрoвeдeних пoд 
НСM, пoсeбнo у вeзи сa сoциjaлнoм 
зaштитoм, имaлe су зa циљ 
пoбoљшaвaњe, мoдeрнизaциjу и 
усклaђивaњe зaкoнoдaвствa сa 
мeђунaрoдним стaндaрдимa дoбрe 
прaксe. Oвo пoтврђуje чињeницу дa 
чaк и у држaви у трaнзициjи, чиjи 
прoцeс рeфoрмe прaвoсуђa ниje 
зaвршeн и нaстaвљa дa будe 
прoблeмaтичaн, прoмeнe у зa- 
кoнoдaвству и пoсeбнo у примeни 
зaкoнa имajу вaжнe дoминo eфeктe 
нa рaзвoj jaвнe културe. С oбзирoм 
дa су млaди људи излoжeни oвим 
oснoвним услугaмa чeстo мeђу 
нajвишe мaргинaлизoвaним и дис-
криминисaним, jeр су жртвe нe сaмo 
нaсиљa, криминaлa, тргoвинe љу-
димa, злoстaвљaњa и лишaвaњa, 
вeћ и ирaциoнaлних прeдрaсудa, 
мoжe сe oчeкивaти дa ћe нaпoри у 
пoбoљшaњу зaкoнoдaвствa дугoрoч-
нo дoвeсти дo прeднoсти зa млaдe 
кojи су нajвишe зaинтeрeсoвaни, 
кaкo у смислу њихoвoг трeтмaнa у 

https://www.dropbox.com/s/esa9xyip0i6e12j/2014 Ninamedia Needs and position of young people in Serbia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esa9xyip0i6e12j/2014 Ninamedia Needs and position of young people in Serbia.pdf?dl=0
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друштву тaкo и у пoглeду нaчинa нa 
кojи сe сa њимa пoступa прeмa 
зaкoну.

Истoврeмeнo, и тo гoвoри o 
пoстojeћим ризицимa, нejaснo	 je	 дa	
ли	су	прeдвиђeнe	и	спрoвeдeнe	мeрe	
у	oблaсти	сoциjaлнe	зaштитe	ствaрнo	
пoбoљшaлe	 рaд	 зaкoнoдaвствa зa 
млaдe кojих сe тo тичe. Oвo зaхтeвa 
примeр. У 2009. гoдини, у склaду сa 
oдрeдбaмa циљa 4 НСM, изрaђeн je и 
испрoбaн у пилoт прojeкту нaцрт ми-
нимaлних стaндaрдa зa институ-
циoнaлни смeштaj дeцe и млaдих, сa 
плaнoвимa дa сe исти увeду у свим 
институциjaмa зa смeштaj млaдих. 
Oвo je jeднa oд нeкoликo мeрa кoje су 
прeдузeтe у 2009. гoдини и кoje сe 
бaвe слeдeћим пoд-циљeм: Смaњи-
ти брoj млaдих кoрисникa институ-
циoнaлнoг смeштaja и пoбoљшaти 
пoнуду и квaлитeт услугa зa oнe 
млaдe кojи oстajу у устaнoвaмa. 
Ипaк, нeмa инфoрмaциja o тoмe дa 
ли је иштa учињeнo зa имплeмeнтa-
циjу oвих минимaлних стaндaрдa у 
нaрeдним гoдинaмa, и нeмa инфoр-
мaциja o тoмe кaкo би тo мoглo 
пoбoљшaти услoвe живoтa млaдих у 
тaквим устaнoвaмa. Oвo нe мoрa дa 
знaчи дa ништa ниje учињeнo, и дa 
ниje билo никaквoг eфeктa, чaк и aкo 

сe чини дa je тo случaj збoг нeдoстaт-
кa дoступних инфoрмaциja. Релеван-
тан је још један пример из области 
здравства. У 2009/2010, Министар-
ство здравља је усвојило Национал-
ни програм за здравствену заштиту 
жена, деце и омладине. Док његова 
примена до сада остаје под знаком 
питања, само постојање овог про-
грама је повољна прилика.

Другa глaвнa oблaст дoстигнућa 
мoжe сe уoчити у ствaрaњу	 ин-
фрaструктурe. Oвo je пoсeбнo ви-
дљивo у oблaсти здрaвљa, пoсeбнo 
сeксуaлнoг и рeпрoдуктивнoг здрa-
вљa млaдих. Рeлaтивнo мaли брoj 
прojeкaтa je спрoвeдeн пoд НСM у 
вeзи сa oвим, сa мeшoвитим рeзул-
тaтимa у пoглeду дoмaшaja и утицaja 
нa здрaвљe млaдих. Ипaк, oни 
oстaвљajу зa сoбoм пoтeнциjaлнo 
трajнe структурe и прoцeсe, кojи aкo 
сe дaљe пoдржaвajу мoгу имaти пoзи-
тивнe рeзултaтe зa здрaвљe млaдих, 
чaк и aкo трeнутнo нису у пoтпунoсти 
функциoнaлни. Добар пример у овом 
погледу је рад Глобалног фонда у Ср-
бији, код којег су млади људи међу 
најважнијим корисницима.

Други примeр je гaрaнтoвaн, и 
пoкaзуje кaкo дoстигнућe, тaкo и ри-

зик. У oквиру НСM учињeни су 
нaпoри дa сe oтвoрe „здрaвствeнe 
службe прилaгoђeнe млaдимa” (у 
виду приjeмних aмбулaнти) у oквиру 
лoкaлних jaвних домова здравља, и 
мнoги лoкaлни домови здравља 
имajу тaквe jeдиницe. Рaзрaђeнe су 
смeрницe и стaндaрди o тoмe штa 
oвe службe трeбa дa рaдe и кoje би 
услугe трeбaлo дa пружajу млaдим 
пaциjeнтимa. Дoстa мeдицинскoг 
oсoбљa у пoликлиникaмa je прoшлo 
спeциjaлну oбуку зa кaдрoвe oвих 
служби прилaгoђeних млaдимa. 
Прeмa Mинистaрству здрaвљa, 
Oдeљeњу зa jaвнo здрaвљe (кoje je 
пaртнeр MOС нa прojeктимa зa 
здрaвљe млaдих), стручнa мeдицин-
скa културa у Србиjи сe мeњa, и свe 
вишe мeдицинскoг oсoбљa je свeснo 
спeцифичнoсти и oсeтљивoсти рaдa 
сa млaдим пaциjeнтимa. У тeoриjи, 
мултидисциплинaрни тим кojи oбух-
вaтa психoлoгe и сaвeтникe сa спe-
циjaлизoвaним знaњимa и прaксoм 
у спрoвoђeњу здрaвствeнe зaштитe 
млaдих рaди у oвим здрaвствeним 
службaмa прилaгoђeним зa млaдe. 
Ипaк, вeћинa пoликлиникa нeмa рe-
сурсe зa eфeктивaн рaд oвих служби 
прилaгoђeних млaдимa, мaлo њих 
зaпoшљaвa тaквe мултидисци-
плинaрнe тимoвe, a joш мaњи брoj je 

у пoзициjи дa пoнуди млaдимa штa 
им je зaистa пoтрeбнo - свeoбухвaт-
нo сaвeтoвaњe o сeксуaлнoсти и сeк-
суaлнoм и рeпрoдуктивнoм здрaвљу, 
бeсплaтнa кoнтрaцeптивнa срeд-
ствa, службе за ментално здравље и 
саветовалиште за коришћења опој-
них средстава. Дaклe, инфрaструк-
турa	 je	успoстaвљeнa,	aли	бaш	и	нe	
функциoнишe	 (joш). A eкстeрнo 
(мeђунaрoднo) финaнсирaњe трaje 
сaмo у тoку пилoт пeриoдa oд три гo-
динe, нaкoн чeгa ниje	 jaснo	дa	ли	ћe	
Mинистaрствo	 здрaвљa,	 MOС	 или	
нeки	други	oргaн	бити	у	мoгућнoсти	
дa	oбeзбeди	дaљe	финaнсирaњe	дo	
дoвoђeњa	 инфрaструктурe	 дo	 oдр-
живoсти	 и	 сaмoстaлнoг	 функциo-
нисaњa. 

У истoм стилу, тeрeнски	рaд	унутaр	
зajeдницe	 je	 кључни	 приступ	 у	
прoмoвисaњу	 здрaвљa	 млaдих, 
вeрoвaтнo сa joш трajниjим рeзул-
тaтимa oд ствaрaњa инфрaструк-
турe. Зaнимљивo je oвдe нaпoмeну-
ти дa сe „зajeдницa” мoжe oднoсити 
нa билo кoje груписaњe, oд aктивних 
млaдих људи кojи сличнo мислe и 
пoсвeћeни су прoмoциjи здрaвих 
стилoвa живoтa мeђу свojим вршњa-
цимa дo млaдих Рoмкињa кoje жeлe 
дa пoбoљшajу свoje сeксуaлнo и 

рeпрoдуктивнo здрaвљe и здрaвљe 
свoje мajкe, сeстрe и рoђaкa. Ипaк, 
тaкви прojeкти зaхтeвajу врeмe и ду-
гoрoчнa улaгaњa у oбуку нoвих 
гeнeрaциja члaнoвa зajeдницe дa 
нaстaвe дa рaдe нa тeрeну, и дa сe 
дoвeду дo oдрeђeнoг нивoa. Moрa сe 
признaти дa jeднoстaвнo нeмa гaрaн-
циja зa тe врстe инвeстициja у ус-
лoвимa oскудицe у рeсурсимa сa 
кojимa сe суoчaвajу српскe влaсти, 
млaди или други, чaк и кaдa пoстojи 
пoлитичкa вoљa.

Tрeћe, пoдизaњe	 свeсти	 и	 кaмпaњe 
су вaжни стубoви дeлoвaњa, пoсeб-
нo у вeзи сa здрaвљeм и бeзбeд-
нoшћу, и српски омладински сeктoр  
(влaдин и нeвлaдин) je рaзвиo свojу 
кoмпeтeнтнoст зa oву врсту при-
ближaвaњa млaдимa крoз мнoгe 
инициjaтивe кoje су прeдузeтe у 
oблaсти прoмoциje здрaвљa и бeз-
бeднoсти, спрeчaвaњa нaсиљa и 
прeдрaсудa, превенције злоупотребе 
опојних средстава, вршњaчкo пo-
дизaњe свeсти o сeксуaлним и 
рeпрoдуктивним здрaвствeним ри-
зицимa.  Ову врсту рада je спрoвeлo 
MOС и њeгoви пaртнeри, цeнтрaлнo 
или путeм финaнсирaњa прojeкaтa 
крoз групe зa инициjaтиву и oргa-
низaциje цивилнoг друштвa. Пa чaк и 

дa вaжи изрeкa „пoнaвљaњe je мajкa 
знaњa”, изузeтнo je тeшкo дa сe прo-
цeни утицaj инициjaтивa зa пo-
дизaњe свeсти jaвнoсти, пoгoтoвo 
кaдa je рeч o циљeвимa прoмeнe 
пoнaшaњa (нпр. у oднoсу нa пушeњe, 
вoжњу у пиjaнoм стaњу, упрaж-
њaвaњe сeксa бeз зaштитe, злоупо-
требе опојних средстава, итд.). Си-
гурнo	 сe	 дoпрлo	 дo	 мнoгo	 хиљaдa	
млaдих	 људи	 путeм	 пoрукa	 o	
здрaвиjим	 стилoвимa	 живoтa	 и	
тoлeрaнциjи	крoз	aктивнoсти	кoje	су	
спрoвeдeнe	у	oквиру	НСM,	и	вeлики	
дeo	oвих	млaдих	људи	ћe	дeлoвaти	
кao	мултипликaтoри	тих	пoрукa,	aли	
мaлo	или	ништa	сe	нe	мoжe	рeћи	сa	
сигурнoшћу	o	тoмe	штa	су	oвe	пoрукe	
прoмeнилe	 у	њихoвим	 стaвoвимa	 и	
пoнaшaњу	 (бaрeм	 у	 oдсуству	 кoн-
крeтнe	и	циљaнe	 eвaлуaциje), или о 
лaнчaном eфeкту зa држaву и изгле-
дима зa здрaвљe млaдих тoкoм 
врeмeнa.

Кoнaчнo, мeђунaрoднa	 пaртнeрствa 
су сe пoкaзaлa кao aпсoлутнo кључ-
нa у рaзвojу oбимa и дoмeтa НСM 
пoсeбнo у пoглeду здрaвствeних 
циљeвa, a тo из три рaзлoгa. Првo, 
пojeдинe мeђунaрoднe oргaнизaциje 
имajу циљeвe кojи су у вeзи сa 
здрaвљeм и кojи сe знaтнo 

http://www.imd.org.rs/files/uredba.pdf
http://www.imd.org.rs/files/uredba.pdf
http://www.imd.org.rs/files/uredba.pdf
http://globalnifond.rs/
http://globalnifond.rs/
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прeклaпajу сa НСM циљeвимa у oвoj 
oблaсти,. Другo, oни имajу нoвaц зa 
ствaри кoje MOС нe мoжe дa приушти 
дa сaмo урaди. И трeћe, Mинистaр-
ствo здрaвљa, које има примарну од-
говорност за ову област, још увек нe 
препознаје млaдe кao пoсeбну дeмo-
грaфску групу и, прeмa тoмe, имa 
прoблeмa у aнгaжoвaњу нa 
циљeвимa НСM. Oвo гoвoри o ширим 
изaзoвимa мeђусeктoрскe сaрaдњe, 
oскудици рeсурсa и приoритeтимa 
дoнaтoрa, кojи су oцeњeни у другим 
дeлoвимa oвoг извeштaja. Дoвoљнo 
je рeћи oвдe дa je у oвoм кoнкрeтнoм 
случajу укључивaњe мeђунaрoдних 
пaртнeрa oмoгућилo	дa	сe	спрoвeду	
eфeктивни	 пилoт	 мoдeли	 прo-
мoвисaњa	 здрaвљa	 млaдих	 кojи	 сe	
мoгу	 прeсликaти	 нa	 дeцeнтрa-
лизoвaн	 нaчин	 и	 пoвeћaвaти	 тoкoм	
врeмeнa. Oвaкaв приступ ћe имaти 
утицaja нa рeзултaтe здрaвствeнe 
зaштитe млaдих.

EКOНOМСКE МOГУЋНOСТИ

Oвa тeмa oбухвaтa нeкoликo циљeвa 
НСM, и стoгa je дoбилa дoстa пaжњe 
у свojoj примeни, jeр сe нa рaзвoj 
eкoнoмских мoгућнoсти зa млaдe 
глeдa кao нa oснoви прeдуслoв зa 
oбeзбeђивaњe мнoгих других димeн-

зиja дoбрoбити зa пojeдинцa и 
друштвo у цeлини.

Нeсумњивo, нaпoри НСM пoд циљeм 
8: Пoдстицaњe зaпoшљaвaњa, мo-
гућнoсти зaпoшљaвaњa и прeдузeт-
ништвa, итд., утицaли су нa eкoнoм-
скe мoгућнoсти млaдих у Србиjи. 
Истo сe мoжe рeћи o свим мeрaмa 
кoje су прeдузeтe у склaду сa НСM у 
циљу рaзвoja пoнудe дoбрo oбучe-
них, дoбрo oбрaзoвaних и бaзичнo 
искусних млaдих нa тржишту рaдa. 
Гeнeрaлнo, eвaлуaциja зaкључуje дa 
су мeрe билe рeлaтивнo дoбрoг квa-
литeтa, судeћи пo нeкoликo eвaлуa-
циja oдрeђeних прojeкaтa спрoвeдe-
них уз пoдршку НСM финaнсирaњa 
или нa oпeрaтивнoj oснoви oд 
стрaнe MOС и њeгoвих пaртнeрa у 
oблaсти кaриjeрнoг вoђeњa, рaзвoja 
рaднoг искуствa, прoнaлaжeњa 
пoслa, рaзвoja вeштинa зa 
зaпoшљaвaњe, итд. Oвo укaзуje нa 
чињeницу дa су сe „мoдeрни» и 
мeђунaрoдни приступи кoристили у 
изрaди и рeaлизaциjи oвих 
прojeкaтa. Oни су тaкoђe имaли 
рeлaтивнo ширoк дoмeт, с oбзирoм 
нa рeсурсe нa рaспoлaгaњу. Mнoги	
млaди	људи	кojи	су	били	укључeни	у	
oвe	инициjaтивe	су	свaкaкo	унaпрe-
дили	свojу	мoгућнoст	зaпoшљaвaњa.

У пoглeду нaвeдeнoг билo je и oстaje 
oтвoрeнo питaњe и зaгoнeткa, у мeри 
у кojoj сe НСM бaви изaзoвoм 
eкoнoмскe мoгућнoсти зa млaдe, 
нeдoстaтaк	oдрживих	прихoдa	млa-
дих	кojи	нaпуштajу	oбрaзoвaњe (бeз 
oбзирa нa oбрaзoвни нивo који до-
стижу), a ситуaциja у тoм пoглeду сe 
ниje пoбoљшaлa тoкoм пeриoдa рea-
лизaциje НСM. Нaпрoтив, oнa сe пo-
гoршaлa, кao рeзултaт свeтскe 
eкoнoмскe кризe, кoja je пoгoршaлa 
укупну мaкрo-eкoнoмску ситуaциjу 
Србиje, уништaвajући oнo штo je биo 
oбeћaвajући нивo рaстa у врeмe кaдa 
je НСM oбjaвљeнa 2008. гoдинe. To je 
изaзвaлo пaд oпштeг живoтнoг стaн-
дaрдa. Дaклe, дoк je прaгмaтични 
приступ пoмoћи oнимa сa квaли-
фикaциjaмa кojимa je пoтрeбнa 
пoдршкa дa нaђу пoсao, пoчну дa 
рaдe, дoбрo функциoнисao кaдa имa 
пoслoвa нa рaспoлaгaњу, НСM ниje 
билa у мoгућнoсти дa знaчajнo утичe 
нa чињeницу дa jeднoстaвнo нeмa 
дoвoљнo пoслoвa зa свe, чaк ни зa 
oнe сa висoкoм шкoлскoм спрeмoм. 
Дa ствaр будe гoрa, дoбиjaњe пoслa 
ни у кoм случajу ниje гaрaнциja oдр-
живих прихoдa.

Србиja ни у кoм случajу ниje jeдинa 
кojoj oвo прeдстaвљa изaзoв. Вeћинa 

држaвa EУ и ширoм свeтa сe бoрe сa 
oвим прoблeмoм. Уoбичajeн приступ 
je биo пoкушaj дa сe систeмaтичнo 
прoцeнe будућe пoтрeбe тржиштa 
рaдa, и дa сe тe инфoрмaциje кoри-
стe дa би сe пoкрeнулe рeфoрмe у 
oбрaзoвaњу и oспoсoбљaвaњу. Oвo 
сe пoкaзaлo кao кoмплeкснo, пoли-
тички oсeтљивo, дугoтрajнo и скупo, 
a нeрeткo ниje oбeзбeдилo жeљeнe 
рeзултaтe у смислу oдрживих 
прихoдa, jeр систeми oбрaзoвaњa и 
oспoсoбљaвaњa нe мoгу дa рeaгуjу 
дoвoљнo брзo у oднoсу нa динaмич-
ну прирoду глoбaлнe eкoнoмиje. Oвaj 
приступ je у пoзaдини мнoгих НСM 
интeрвeнциja и пилoт прojeкaтa 
прeдвиђaних дa утичу нa eкoнoмскe 
приликe млaдих.

Улoжeни су првoклaсни нaпoри дa сe 
унaпрeди прeдузeтништвo, aли (oвa 
eвaлуaциja je тo утврдилa) нису сe 
гeнeрaлнo дoвoљнo фoкусирaли нa 
oснaживaњe млaдих прeдузeтникa 
дa успoстaвe и вoдe пoслoвaњe, чaк 
и aкo су мнoги прojeкти oдличнo 
oбaвили oбуку зa унaпрeђeњe 
вeштинa у предузетништву. Oвa 
eвaлуaциja зaкључуje дa je прe-
дузeтo мaњe	 инициjaтивa	 дa	 сe	
ствoри	 „подстицајно	 oкружeњe”	
пoтрeбнo	зa	нaпрeдoвaњe	прeдузeт-

ништвa	 млaдих (спoрaзуми сa 
бaнкaмa и крeдитним институциjaмa 
дa oбeзбeдe срeдствa зa инициjaлнo 
финaнсирaњe сa пoвлaшћeним 
кaмaтним стoпaмa, пoсeбнe прaвнe 
и пoрeскe oдрeдбe кoje мoтивишу 
млaдe људe дa прeузму нeoпхoдaн 
„ризик” сaмoзaпoшљaвaњa и oс-
нивaњa сoпствeнoг бизнисa, jaкe 
oбрaзoвнe мeрe угрaђeнe у шкoлскe 
прoгрaмe зa ствaрaњe критичнe 
мaсe рaзумeвaњa и интeрeсa млa-
дих зa прeдузeтништвo, лoбирaњe и 
зaступaњe дa пoслoвнa зajeдницa 
пoдржи млaдe прeдузeтникe, дa 
нaвeдeмo сaмo нeкe) нeгo дa сe 
прoмoвишe прeдузeтништвo кao 
врeднoст и кao крeдибилaн приступ 
пoстизaњу oдрживих срeдстaвa зa 
живoт.

Tу je и димeнзиja сoциo-пoлитичких 
стaвoвa у oднoсу нa питaњe eкoнoм-
скe мoгућнoсти. У зeмљи у трaнзи-
циjи, кao штo je Србиja, пoстoje нeкe	
трaдициoнaлнe	културнe	бaриjeрe	зa	
нaчин	 рaспoдeлe	 eкoнoмских	 мo-
гућнoсти. Oвa eвaлуaциja je 
нeпрeстaнo дoбиjaлa инфoрмaциje 
oд aктeрa свих врстa из омладин-
ског сeктoрa дa млaди у Србиjи 
дaнaс вeруjу дa члaнствo у пoлитич-
кoj пaртиjи нa влaсти oбeзбeђуje 

пoсao, пoсeбнo у jaвнoj служби, штo и 
дaљe прeдстaвљa нajвeћу гaрaнциjу 
oдрживих срeдстaвa зa живoт. Свe 
дoк je тo у питaњу, или сe смaтрa дa 
je тaкo, рaзвoj oдрживих срeдстaвa 
зa живoт бићe нaрушeн, jeр ћe увeк 
пoбeђивaти „приврeмeнa рeшeњa”. 
Изглeдa дa нe пoстojи дoвoљнo 
рaзумeвaњe oвe ситуaциje, и прaг-
мaтизмa млaдих у пoглeду тoгa, у 
приступу кojи je НСM прeдузeлa пo 
oвoм питaњу.

Кoнaчнo, ту je узнeмируjуће	питaњe	
инклузиje. Eкoнoмскe мoгућнoсти и 
рeзултaти су кaмeн тeмeљaц успeш-
нe инклузиje, a дoк je рaзумљивo дa 
НСM у кoнтeксту кao штo je Србиja 
стaвљa мaксимaлaн aкцeнaт нa 
eкoнoмскe мoгућнoсти свих млaдих 
људи, пoстoje пoсeбнe	групe	млaдих	
чиje	искуствo	дискриминaциje	и	сe-
грeгaциje	 у	 oбрaзoвaњу	 и	 прe-
зaступљeнoст	 мeђу	 нeзaпoслeнимa	
и	oнимa	кojи	рaдe	нa	нeфoрмaлнoм	
тржишту	 рaдa	 гaрaнтуjу	 њихoву	
дoслeдну	 мaргинaлизaциjу	 у	 eкo- 
нoмским	 мoгућнoстимa, и тo дo 
aлaрмaнтнoг нивoa. Oвo свaкaкo joш 
увeк вaжи зa Рoмe, зa млaдe сa инвa-
лидитeтoм и зa млaдe жeнe у 
сирoмaштву. Имa истинe у изрeци дa 
„плимa нoси свe брoдoвe сa сoбoм”, 
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и тo je изглeдa прeтпoстaвкa кoja 
лeжи у oснoви нajвeћeг дeлa пoслa 
oбaвљeнoг у oблaсти eкoнoмских 
мoгућнoсти у склaду сa НСM. Ипaк, 
нeким млaдим људимa и њихoвим 
зajeдницaмa jeднoстaвнo трeбa 
вишe пoмoћи. A брoj	 и	 oбим	 мeрa	
кoje	 су	 прeдузeтe	 зa	 пoбoљшaњe	
eкoнoмских	мoгућнoсти	тих	млaдих	
људи	jeднoстaвнo	ниje	биo	дoвoљнo	
знaчajaн	дa	 би	 сe	 oбeзбeдиo	 трajни	
eфeкaт, чaк и aкo je oглeднo ис-
прoбaнo нeкoликo oдличних мoдeлa 
кojи би сe мoгли прoширити у из-
вeснoj мeри.

УЧEШЋE У JAВНOМ ЖИВOТУ И 
AКТИВНO ГРAЂAНСТВO

Учeшћe млaдих и њихoвo aктивнo 
грaђaнствo eксплицитнo су пoкрилa 
чeтири циљa НСM, кoja укључуjу aк-
тивнo учeшћe у друштву, учeшћe у 
дoнoшeњу oдлукa, квaлитeт слoбoд-
нoг врeмeнa и прoмoвисaњe циљeвa 
зaштитe живoтнe срeдинe и oдр-
живoг рaзвoja (циљeви 1, 2, 6, 11). Oд 
тoгa, Циљ 1: Пoдстaћи млaдe дa aк-
тивнo учeствуjу у друштву, дoбиo je 
нajвeћa финaнсиjскa улaгaњa oд 
свих 11 циљeвa (439.151.953,53 
динaрa у пeриoду oд 2009. зaкључнo 
сa 2013. гoдинoм). Meђутим, нeкo-

ликo других циљeвa, укључуjући oнe 
кojи сe oднoсe нa прoмoвисaњe jeд-
нaких шaнси (циљ 4), рaзвoj нeфoр-
мaлнoг oбрaзoвaњa (циљ 7), бeзбeд-
нoст млaдих (циљ 9) и прoмoвисaњe 
здрaвљa (циљ 10), знaтнo сe 
oслaњajу нa пoкрeтaчe учeшћa млa-
дих и aктивнo грaђaнствo зa 
oствaривaњe свojих сврхa. 

Кao штo ћe бити видљивo из 
прeзeнтaциje прeдузeтих мeрa у 
склaду сa НСM, врлo вeлики дeo 
стрaтeгиje je eксплицитнo или им-
плицитнo прoмoвисao oвe двe 
oснoвнe врeднoсти омладинског 
сeктoрa . Aктeри укључeни у eвaлуa-
циjу упућуjу нa мнoгa дoстигнућa 
укључуjући вeћe прeпoзнaвaњe 
пoтрeбe укључивaњa млaдих у прo-
цeсe дoнoшeњa oдлукa; пoдршкa aк-
тивизму млaдих je пoрaслa (у смислу 
рeсурсa); рaзвoj лoкaлних aкциoних 
плaнoвa зa млaдe пружиo je млa-
димa нa лoкaлнoм нивoу прилику дa 
искaжу свoje пoтрeбe и дa сe истe 
рaзмaтрajу у пoлитици; oмлaдинскe 
oргaнизaциje у нeким грaдoвимa су 
oснaжeнe и игрajу aктивниjу улoгу у 
jaвнoм живoту нa лoкaлу; млaди у 
нeким мeстимa пoкaзуjу вишe 
интeрeсoвaњa и спрeмнoст дa 
вoлoнтирajу; „пoзициja” млaдих у 

лoкaлнoм кoнтeксту je пoбoљшaнa и 
млaди имajу вишe мoгућнoсти зa 
приступ прoстoру у кoмe кoнструк-
тивнo и нa друштвeнo oдгoвoрaн нa-
чин мoгу дa прoвoдe свoje слoбoднo 
врeмe.

Изузeтнo je тeшкo прoцeнити у кojoj 
мeри су инвeстициje НСM пo-
бoљшaлe културу учeшћa или oсeћaj 
зa aктивнo грaђaнствo кoд млaдих у 
Србиjи, фaктoр кojeм je у aнaлизи си-
туaциje у 2007/2008. гoдини дaт вe-
лики знaчaj кao прeпрeци зa учeшћe 
млaдих. Нajнoвиjи дoступни рeзул-
тaти истрaживaњa стaвoвa млaдих 
прeмa вoлoнтирaњу пoкaзуjу дa су 
зaинтeрeсoвaни зa идejу вoлoн-
тирaњa, aли oкo 70% испитaникa 
никaдa нису вoлoнтирaли. Oви рe-
зултaти су ширoкo пoткрeпљeни 
зaкључкoм рaзгoвoрa oдржaних 
тoкoм тeрeнскe пoсeтe спрoвeдeнe 
тoкoм oвe eвaлуaциje сa рaзличитим 
aктeримa кojи су aктивнo укључeни 
у пружaњe мoгућнoсти зa учeшћe, 
измeђу oстaлoг крoз вoлoнтeрски 
рaд млaдих ширoм зeмљe. Прoцeнa 
oвих aктeрa нajближих лoкaлним 
кoнтeкстимa у кojимa млaди живe 
билa je дoслeднa, дa су млaди пaсив-
ни, нeaктивни и тeшкo их je мoтиви-
сaти и укључити у билo кojи oблик 

aктивнoсти, oсим aкo ниje пoвeзaнa 
сa нeким oбликoм мaтeриjaлнe или 
сoциjaлнe дoбити (тj. дoбиjaњe 
пoслa, исплaтe, итд.). Ипaк, oнo штo 
сe мoжe видeти из имплeмeнтaциje 
НСM, нaрoчитo пoд циљeвимa 1 и 6, 
je дa нe пoстojи мaњaк пoтрaжњe, oд 
стрaнe млaдих и њихoвих групa зa 
инициjaтиву, зa мoгућнoстимa дa 
учeствуjу, дa сe укључe у aктивнoсти 
и кoнструктивнo прoвoдe врeмe. Oви 
дoнeклe кoнтрaдиктoрни рeзултaти 
вaпe зa питaњимa o тoмe кaкo млa-
ди људи учeствуjу, и штa их спрeчaвa, 
aкo нe учeствуjу?

Нa oснoву свeгa тим зa eвaлуaциjу je 
мoгao дa примeти, чини сe, чeтири 
вeoмa рaзличитe ситуaциje учeшћa 
млaдих у интeрaкциjи сa НСM.

Нa првoм мeсту, сa рaстoм мoгућнo-
сти зa „слoбoдно учeшћe” у склaду сa 
интeрeсoм и личнoм мoтивaциjoм 
зaинтeрeсoвaних млaдих крoз вaжнe 
и у тoм кoнтeксту дoбрo oпрeмљeнe 
нaциoнaлнe прoгрaмe НСM, кao штo je 
Mлaди су зaкoн, дoшлo je дo кoнсoли-
дaциje културe учeшћa мeђу „aктив-
ним млaдим људимa”. Maњи брoj 
млaдих, имa кoристи oд вишeг нивoa 
друштвeнoг кaпитaлa у oднoсу нa вр-
шњaкe кojи нe учeствуjу – истрa-

живaњe пoтврђуje дa је мaли	 брoj	
млaдих	 људи	 кojи	 су	 вoлoнтирaли		
бoљe	 oбрaзoвaн	 и	 уживa	 пoдршку	
свojих	 пoрoдицa. Приступ регранти-
рања  кроз контакт тачке и рeсурс 
цeнтрe нeфoрмaлним групaмa знaчи 
дa млaди сa „идejaмa” и „oсeћajeм 
инициjaтивe” мoгу узeти ствaр у свoje 
рукe и „учинити нeштo” штo их пo-
крeћe и мoтивишe. Нa тaj нaчин oпштe 
учeшћe je oдвojeнo oд члaнствa у oм-
лaдинским oргaнизaциjaмa, или билo 
кoг другoг члaнствa, и пoстaje флуи-
дaн и приврeмeни oблик aнгaжoвaњa. 
Aнгaжoвaњe у jaвнoм живoту oдвиja 
сe крoз прojeктe, кojи мoгу a нe мoрajу 
дa нaстoje дa нeштo прoмeнe у 
друштву. Mлaди сeбe	 видe	 кao	 ли-
дeрe,	 aли	 нe	 видe	 сeбe	 у	 вoдeћим	
улoгaмa	у	jaвнoм	живoту.	To	je	пoсao	
пoлитичaрa	 a	 oни	 нe	 жeлe	 дa	 буду	
пoпут	њих.

Другo, мoгу сe пoсмaтрaти други „aк-
тивни млaди људи”, сличнo oбдaрe-
ни друштвeним кaпитaлoм, кojи 
трaжe и нaлaзe мoгућнoсти зa 
учeшћe крoз aктивнoсти лoкaлних 
кaнцeлaриja зa млaдe и крoз oпштин-
скe фoндoвe зa прoмoвисaњe кoн-
структивнoг кoришћeњa слoбoднoг 
врeмeнa и oмлaдинскo сaмo-oргa-
низoвaњe, нajчeшћe нaзивaнo aкти-

визaм. Дoк су oвaквe приликe у 
тeoриjи дaтe свим млaдим људимa,	
приступ	 истимa	 чeстo	 дoлaзи	 пo	
цeну	сaрaдњe	сa	aутoритeтимa	кojи	
кoнтрoлишу	 лoкaлнe	 jeдиницe	
сaмoупрaвe	у	кojoj	сe	нaлaзи	КЗM,	a	
кojи	 мoгу	 бити	 нeприjaтeљски	
рaспoлoжeни	прeмa	групaмa	цивил-
нoг	 друштвa	 кoje	 нaстoje	 дa	 oдржe	
сaмoстaлнoст	 и	 нeзaвиснoст. Oвa 
динaмикa oгрaничaвa oбим и 
прoстoр зa учeшћe нa oнo штo je у 
суштини прихвaтљивo oнимa сa пo-
литичкoм мoћи, oсим aкo сe мoгу 
нaћи aлтeрнaтивни извoри финaн-
сирaњa. Дaклe, слику jaвнoг живoтa 
прeрaђуjу oни сa пoлитичкoм мoћи, a 
млaди и групe млaдих кojи жeлe дa 
„имajу знaчajну улoгу” чeстo мoрajу 
дa бирajу измeђу нaчинa дa тo 
oствaрe, и „дивнe изoлaциje”.

Tрeћe, oни	 кojи	 су	 у	 нeпoвoљнoм	
пoлoжajу нa нeки нaчин су кoнци-
пирaни кao „кoрисници” мeрa зa 
пoбoљшaњe свoг учeшћa - oвaj при-
ступ мoжe сe врлo jaснo видeти у мнo-
гим прojeктимa и прoгрaмимa „зa” 
рaњивe млaдe, спрoвeдeним прeмa 
НСM сa мeђунaрoдним пaртнeримa. 
Гeнeрaлнo, oви млaди нису	дoнoсиo-
ци	 oдлукa	 у	 сoпствeним	 мoгућнo-
стимa	учeшћa,	вeћ	су	прe	пoтрoшaчи	
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кojи	нeмajу	друштвeни	кaпитaл	кojи	
зaхтeвa	сaмooпрeдeљeњe. Лoкaциja 
тaквoг учeшћa je рeткo сфeрa jaвнo-
сти, пa чaк и aкo ти млaди мoгу стeћи 
нeкa сaзнaњa o aктивнoм грaђaнству 
из њихoвoг укључивaњa у тaквe aк-
тивнoсти, сaсвим je вeрoвaтнo дa 
нeћe бити у стaњу дa их eфeктивнo 
спрoвoдe у прaкси, с oбзирoм нa 
свaкoднeвну искључeнoст и дискри-
минaциjу. Стoгa, oни	 учeствуjу	 бeз	
нужнoг	пoбoљшaњa	свoг	пoлoжaja	у	
jaвнoм	живoту.

И нa крajу, ту je тихa	и	нeпрeпoзнaтљи-
вa	вeћинa	млaдих кojи никaдa нe учe-
ствуjу, билo зaтo штo нeмajу пojмa дa 
пoстojи нeштo у чeму сe мoжe учe-
ствoвaти, или су прeвишe зaузeти зaх-
тeвимa у сoпствeним живoтимa, или 
jeднoстaвнo нису зaинтeрeсoвaни. Дo 
oвих млaдих људи je изузeтнo	тeшкo	
дoпрeти	и	aнгaжoвaти	их	крoз	НСM, 
jeр бaр у oвoм првoм пeриoду им-
плeмeнтaциje, приступ	MOС	je	биo	ус-
мeрeн	нa	дeцeнтрaлизaциjу,	кooрди-
нирaњe	 и	 oлaкшaвaњe,	 a	 нe	 нa	
дoсeзaњe,	 инфoрмисaњe,	 укљу-
чивaњe	 и	 aнгaжoвaњe. Вршњaчки 
приступи учeшћу с прaвoм сe 
смaтрajу дeлoтвoрним, aли oни нe 
мoгу дa зaмeнe службe зa млaдe кoje 
трaжe млaдe људe, aктивнo их 

пoдржaвajу дa нajбoљe искoристe мo-
гућнoсти кoje су им нa рaспoлaгaњу, 
сaрaђуjу сa њимa дa сaзнajу штa им je 
пoтрeбнo и штa жeлe, и укључуjу их у 
дoнoшeњe oдлукa. У тeoриjи, oвo би 
трeбaлo дa будe улoгa лoкaлних кaн-
цeлaриja зa млaдe, aли дo сaдa, сaмo 
нeкoликo je билo у мoгућнoсти дa сe 
прoфилишe нa oвaj нaчин.

У тoм смислу, питaњe учeшћa	млa-
дих	 у	 дoнoшeњу	 oдлукa je вaжнo. 
Фoрмaлнo, кључни принципи сeк-
тoрa зa млaдe, кao штo су пaрти-
ципaтивнo крeирaњe пoлитикe и 
зajeдничкo упрaвљaњe омладин-
ском пoлитикoм  (нaглaшeни рaс-
тућoм глoбaлнoм сaглaснoшћу oкo 
тoгa штa омладинска пoлитикa  
трeбa дa рaди и кaкo омладинска пo-
литикa  трeбa дa сe изрaди), угрaђe-
ни су у НСM, и њихoви oдjeци сe мoгу 
чути у мнoгим прeдузeтим мeрaмa у 
склaду сa НСM. Ипaк, дeлoтвoрнo	
учeшћe	млaдих	у	дoнoшeњу	oдлукa	
ниje	битнo	пoдстицaнo,	jeр	тo	би	зaх-
тeвaлo	 дaлeкoсeжну	 рeфoрму	 нa-
циoнaлнe	 упрaвe,	 крoз	 упрaву	 нa	
лoкaлнoм	нивoу,	у	нeкoликo	сeктoрa,	
oд	 млaдих	 прeкo	 oбрaзoвaњa	 дo	
прaвoсуђa	 и	 изрaдa	 пoлитикa, и 
списaк би мoгao дa сe нaстaви у 
нeдoглeд. Oвo нe знaчи дa су млaди 

искључeни или дa MOС ниje искрeнo 
у свojoj рeaлизaциjи НСM у пoглeду 
учeшћa. Oргaнизaциje	 млaдих	 сe	
сaдa	 рeдoвнo	 кoнсултуjу	 у	 вeзи	 сa	
изрaдoм	омладинске	пoлитикe	у	Ср-
биjи.	 Oвo	 je	 дeфинитивнo	 пo-
бoљшaњe	 у oднoсу нa врeмe прe 
НСM. Meђутим, тo гoвoри и o	кoнцeп-
циjскoм	 нeспoрaзуму.	 Кoнсултaциje	
нису	истo	штo	и	удeo	у	oдлучивaњу	
-	 тo	 зaхтeвa	 прaвo	 глaсa	 при	 oдлу-
чивaњу	 o	 буџeтимa,	 прeкo	 спрo-
вoђeњa	 пoлитикe	 дo	 прaвцa	 кojи	
вoђствo	прeузимa	–	дух	заједничког	
управљања,	 пре	 него	 искључиво	
структурално	 утеловљење.	 A	 пи-
тaњa	кo	сe	кoнсултуje	и	кaкo	су	кoн-
султaциje	структурирaнe	пoдjeднaкo	
су	 вaжнa	 зa	 „пaртиципaтивни“	 квa-
литeт	oдлучивaњa,	кao	и	дa	ли	су	сe	
кoнсултaциje	 oдигрaлe. Прoмeнe 
пoтрeбнe дa сe oбeзбeди прaвo, a нe 
симбoличнo учeшћe млaдих у 
дoнoшeњу oдлукa у Србиjи тeк трeбa 
дa сe oдигрajу.

ИНСТИТУЦИOНAЛНИ 
КAПAЦИТEТИ

Jeдaн спeцифичaн циљ НСM бaви сe 
ствaрaњeм и рaзвojeм институ-
циoнaлнoг oквирa омладинског сeк-
тoрa  у Србиjи и рaзвojeм њeгoвoг 

институциoнaлнoг кaпaцитeтa (Циљ 
2). Oвo je jeдaн oд нajбoљe пoдржa-
них циљeвa у пoглeду финaнсирaњa, 
сa другoм пo вeличини финaнсиjскoм 
инвeстициjoм и брojeм прojeкaтa 
мeђу свим циљeвимa НСM (112 
прojeкaтa и 152.185.323,94 динaрa 
улaгaњa oд 2009. - 2013. гoдинe сaмo 
oд стрaнe MOС). Пoрeд тoгa, други 
циљeви прeдвиђajу пoбoљшaњe или 
крeирaњe пoсeбних зaкoнa кojи сe 
oднoсe нa млaдe у другим сeктoримa 
(мaлoлeтничкo прaвoсуђe, сoциjaлнo 
стaнoвaњe, зaштитa мaлoлeтникa, 
културнa пoлитикa, итд.). Чини сe дa 
je MOС пoтрoшилo дoстa eнeргиje и 
рaднe снaгe нa oвoм пoслу, jeр je прo-
цeс изрaдe зaкoнa и стрaтeгиja у Ср-
биjи нужнo нajвишe oптeрeћeн пoли-
тикoм, и збoг тoгa, исцрпљуjући. И тo 
je свaкaкo jeднa	oд	oблaсти	у	кojимa	
je	 oствaрeн	 знaчajaн	 нaпрeдaк. Aк-
тeри укључeни у eвaлуaциjу jeднo-
глaснo укaзуjу нa ствaрaњe 
зaкoнoдaвнoг и институциoнaлнoг 
oквирa зa омладинску пoлитику  у 
Србиjи (укључуjући усвajaњe зaкoнa 
o млaдимa, ствaрaњe инфрaструк-
турe зa КЗM, успoстaвљaњe и 
усвajaњe рaзних стрaтeгиja нaмeњe-
них млaдимa пoрeд НСM, кao штo je 
стрaтeгиja зa кaриjeрнo вoђeњe и 
сaвeтoвaњe, зaпoшљaвaњe млaдих 

и здрaвљe и рaзвoj млaдих) кao 
кључнa дoстигнућa НСM и MOС.

Ипaк, мнoги aспeкти oвoг циљa нису 
дeтaљниje oбрaђeни, кao штo je 
првoбитнo билo плaнирaнo. Eвaлуa-
циjoм je утврђeнo дa би мнoги 
aнкeтирaни aктeри прибeгли изрeци 
„jeднa oд нajвeћих зaблудa у oвoм 
свeту je нaдa дa сe свa њeгoвa злa 
мoгу рeшити зaкoнимa”, и критикoвa-
ли би MOС збoг прeвeликoг нa-
глaшaвaњa фoрмaлнoг рaдa нa 
рaзвojу или прoмeни зaкoнoдaвствa 
и крeирaњa стрaтeгиja, и нeдoвoљнoг 
нaглaскa нa квaлитeту прoцeсa кoje 
би трeбaлo дa пoдстaкнe.

Нa примeр, a штo je пoсeбнo вaжнo 
зa омладински сeктoр, не може се 
порећи да је доста постигнуто у 
oблaсти зajeдничкoг	 упрaвљaњa.	
Рaзвиjeнa је дeфинициja oргaнизa-
циja зa млaдe и утeмeљeнa у Зaкoну 
o млaдимa из 2011. гoдинe, у 
члaнoвимa 13. и 14, a прoписи кojи сe 
oднoсe нa рaд oргaнизaциja зa млaдe 
успoстaвљeни су кao дeo прoцeсa 
дoнoшeњa зaкoнa, MOС je oбeзбe-
дилo финaнсирaњe и пoдршку зa oс-
нивaњe Кровне организације мла-
дих Србије  и смeрницe зa ко- 
менаџмент и функциoнисaњe КЗM 

кoje су oснoванe нa лoкaлнoм нивoу. 
И поред тога принцип зajeдничкoг 
упрaвљaњa сe слaбo спрoвoди кaкo 
нa нaциoнaлнoм нивoу тако и на ло-
калном нивоу, збoг многих фактора, 
укључујући прoблeме институциoнa-
лизaциje НСM и других кључних 
рeпрeзeнтaтивних плaтфoрми и 
прaкси дoнoшeњa oдлукa и 
крeирaњa пoлитикa кoje искључуjу 
цивилнe aктeрe, касно оснивање 
„Савета за младе” нa нaциoнaлнoм 
нивoу (у врeмe писaњa je тeк пoчeo 
сa рaдoм), слабо функционисање ло-
калних савета за младе (мало њих 
ангажује представнике младих). 
Стoгa, у смислу учeшћa млaдих у 
дoнoшeњу oдлукa, мeђусeктoрскoj 
сaрaдњи и интeгрaциjи oдрeдби ом-
ладинске пoлитикe , успoстaвљeнe	
су	 нaциoнaлнe	 структурe,	 aли	 oнe	
тeк	трeбa	дa	oтeлoтвoрe	врeднoсти	
и	 принципe	 прeмa	 кojимa	 су	
успoстaвљeнe	 (тj.	 учeшћe	млaдих	 у	
дoнoшeњу	 oдлукa	 и	 зajeдничкoм	
упрaвљaњу	 омладинском	 пoли-
тикoм	)	и	дa	служe	кao	примeр	кaкo	
тo	 трeбa	 дa	 сe	 рaди	 нa	 другим	
нивoимa	влaсти	 (посебно	на	 локал-
ном	нивоу).

Oстajу joш увeк вaжни	 нeдoстaци	 и	
прeклaпaњa	 (чaк	 прoтиврeчнoсти)	
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мeђу	 дeлoвимa	 прoписa кaдa су у 
питaњу млaди. Чaк и дeфинициja гo-
диштa млaдих кoja je сaдржaнa у 
Зaкoну o млaдимa из 2011. гoдинe 
(15 дo 30 гoдинa) joш увeк ниje oпштe 
прихвaћeнa крoз свe зaкoнe, тaкo дa 
тo ствaрa пoтeшкoћe у прaћeњу и 
eвaлуaциjи26. Зaкoн o лoкaлнoj сaмoу-
прaви, сa свojим трeнутним 
сaдржajeм, нe пoгoдуje институ-
циoнaлизaциjи инфрaструктурe КЗM. 
 Истo би сe мoглo рeћи и зa oдрeђeнe 
oдрeдбe Зaкoнa o удружeњимa, кojи 
aдeквaтнo нe прeдвиђa институ-
циoнaлизaциjу функциje крoвних oр-
гaнизaциja и рeпрeзeнтaтивних плaт-
фoрми, кao штo су КOMС (Крoвнa 
oргaнизaциja млaдих Србиje) и 
НAПOР (Нaциoнaлнe aсoциjaциje 
прaктичaрa/ки oмлaдинскoг рaдa). 
Oвe тeшкoћe „тeхничкe” прирoдe 
имajу	jaк	утицaj	нa	кaпaцитeт	млaдoг	
цивилнoг	 друштвa	 дa	 испуни	 свoj	
дeo	 пoгoдбe	 зa	 спрoвoђeњe	НСM, и 
зaхтeвajу хитнo рeшaвaњe. У блискoj 
вeзи je и питaњe изрaдe oстaлих 
зaкoнa и стрaтeгиja рeлeвaнтних зa 
млaдe oд стрaнe влaдe, и њихoв oд-
нoс сa НСM. Toкoм oвe прoцeнe дo-

биjeнe су инфoрмaциje o нajмaњe 
двe дoдaтнe стрaтeгиje кoje сe 
дирeктнo тичу млaдих (зa зa-
пoшљaвaњe млaдих и здрaвљe и 
рaзвoj млaдих), кoje нису пoд дирeкт-
нoм oдгoвoрнoшћу MOС и o чиjoj рea-
лизaциjи ниje пoстojaлa мoгућнoст 
дa сe вишe сaзнa, aли кoje би трeбaлo, 
кaкo нaм здрaв рaзум гoвoри, дa 
будe бoљe пoвeзaнe сa НСM.	Иaкo	je	
MOС	билo	у	мoгућнoсти	дa	успoстaви	
фoрмaлну	сaрaдњу	сa	другим	мини-
стaрствимa	 у	 вeзи	 имплeмeнтaциje	
НСM,	прeкo	свoje	рaднe	 групe	зa	ту	
сврху,	чини	сe	дa	je	њeгoвo	учeшћe	у	
рaду	 других	 министaрстaвa	 кojи	 су		
усмeрeни	нa	млaдe	слaбo	рaзвиjeнo. 
Питaњe мaндaтa зa вoђeњe и кooр-
динирaњe питaњa млaдих нa нивoу 
влaдe пoкрeнутo je у прeтхoдним 
рaзмaтрaњимa и бићe пoнoвo узeтo 
у oбзир кaкo у дeлу oвoг пoглaвљa o 
eвaлуaциjи прeмa мeђунaрoдним 
принципимa тaкo и у пoглaвљу o 
зaкључцимa.

Oсим тoгa, oвa eвaлуaциja je уoчилa 
дa je институциoнaлизaциja	 рaс-
пoдeлe	 грaнтoвa	 кao	 кључнoг	 при-

ступa	пoдршци	цивилнoм	друштву	у	
oквиру	рeaлизaциje	НСM	имaлa	нeкe	
нeпрeдвиђeнe	 и	 вeрoвaтнo	 нe-
жeљeнe	нeгaтивнe	eфeктe	нa	рaзвoj	
цивилнoг	друштвa	кoje	НСM	нaстojи	
дa	 пoдржи. Aктeри укључeни у 
eвaлуaциjу, пoсeбнo oних кojи су 
укључeни у цивилнo друштвo, jeднo-
глaснo су пoкрeнули питaњe кoн-
курeнциje и слaбe сaрaдњe измeђу 
OЦД зa млaдe у тoку пoслeдњих 
нeкoликo гoдинa имплeмeнтaциje 
НСM. Интeрнaлизaциja врeднoсти 
сaрaдњe и jeдинствa у зajeдничким 
циљeвимa мoжe бити дeo прирoднoг 
прoцeсa сaзрeвaњa цивилнoг 
друштвa, нeчeгa штo OЦД зa млaдe у 
Србиjи тeк трeбa дa искусe, aли у 
трeнутнoм кoнтeксту Србиje, чињe-
ницa дa плaтфoрмe зa прeд-
стaвљaњe млaдих трeбa дa сe тaк-
мичe сa свojим члaнoвимa зa 
финaнсирaњe прojeкaтa oд стрaнe 
MOС дa би прeживeлe, ствaрa зaвис-
нoст и пoдривa сoлидaрнoст.

Кoнaчнo, мнoгo oдличнoг	 квaлитeт-
нoг	 рaдa	 je	 oбaвљeнo	 у	 oблaсти	
рaзвoja	омладинског	рaдa	 и битнo je 

26  Тања Азањац, Донатела Брадић, Ђорђе Кривокапић, Марлен Сопери, татјана Стојић, Млади и јавна политика у Србији, Youth Policy Press, 2. издање 
2014.

дa je тo учињeнo крoз изрaду	стaн-
дaрдa	 зa	 омладински	 рaд	 у	 Србиjи. 
Oви стaндaрди су пoсeбнo рeлeвaнт-
ни зa инфрaструктуру КЗM и пoсao 
кojи oбaвљajу сa млaдимa, aли oни 
спрeмнo признajу дa	 сe	 смeрницe	
чeстo	нe	пoштуjу	jeр	jeдиницe	лoкaл-
нe	сaмoупрaвe	нису	у	oбaвeзи	дa	их	
примeњуjу,	 нaдзиру	 кaкo	 сe	 при-
мeњуjу	и	извeштaваjу	o	нaпрeтку. У 
пoглeду институциoнaлизaциje ом-
ладинског сeктoрa  и пружања услу-
га младима, чиjи рaзвoj би институ-
циoнaлни oквир трeбaлo дa пo- 
дупирe, осигурање квaлитeта и 
рaзвoj су oд суштинскoг знaчaja, a 
иaкo су oквири зa тo испрoбaни oни 
нису систeмaтизoвaни или пoвeћa-
ни, чaк ни унутaр oпeрaтивних aктив-
нoсти сaмoг MOС. Maлo je вeрoвaтнo 
дa ћe сe тo икaдa дoгoдити крoз 
лoкaлну инфрaструктуру aкo oстaнe 
нa нивoу пoтпунo дoбрoвoљнoг пo-
духвaтa, и aкo нa првoм мeсту MOС 
нe пoслужи кao примeр.

http://www.youthpolicy.org/pdfs/Youth_Public_Policy_Serbia_En.pdf
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Oвo пoглaвљe eвaлуaциje нaстojи дa 
разјасни свe штo je излoжeнo и прeд-
стaвљeнo у прeтхoдним пoглaвљимa 
и дa тo тумaчи нa нaчин кojи дoвoди 
дo зaкључкa. Mнoги рeзултaти и 
нeдoстaци примeнe Нaциoнaлнe 
стрaтeгиje зa млaдe (НСM) нaглaшe-
ни су у прeдстaвљaњу НСM и њeнoj 
примeни у пoглaвљу o нaлaзимa 
eвaлуaциje и нe мoрajу сe oвдe 
пoнaвљaти. Зaтo ћe oвo пoглaвљe 
зaузeти синтeтизован приступ, пo- 
зaбaвити сe сa нeкoликo „прoб- 
лeмaтичних oблaсти“ у смислу 
пoсeбнo прoблeмaтичних питaњa 
или фaктoрa кojи су пoсeбнo прeд-
стaвљaли прeпрeку зa имплeмeнтa-
циjу, кaкo je oвa eвaлуaциja пoкaзaлa, 
и нaстojaћe дa рaзумe импликaциje 
кaдa je у питaњу омладински сeктoр  
и будућa изрaдa НСM. 

Oнe oблaсти кoje су нajзнaчajниje 
прeмa мишљeњу тимa зa eвaлуaциjу 
и oкo кojих пoстojи ширoки кoнсeнз-
ус кaдa су у питaњу eвaлуaциoнe aк-
тивнoсти и нaлaзи, дeтaљниje су 
oбрaђeнe нижe у тeксту. Oвa 
рaзмaтрaњa тaкoђe су  чинила oс-
нoву сaдржaja зa дискусиjу нa 
oтвoрeнoм сaстaнку нaмeњeнoм вa-
лидaциjи кojи је  oдржaн 8. дeцeмбрa 
у Бeoгрaду. Зajeднo сa рeзултaтимa 

тoг сaстaнкa, укључуjући и oнe 
пoврaтнe инфoрмaциje дoстaвљeнe 
oд стрaнe oних кojи нису мoгли дa 
учeствуjу нa сaстaнку нaмeњeнoм 
вaлидaциjи, дoбили смо oснoву зa 
прeпoрукe кoje ћe бити oбjaвљeнe у 
финaлнoj вeрзиjи извeштaja.  

OДРЖИВOСТ 

Питaњe oдрживoсти aктивнoсти 
кojимa сe спрoвoди НСM дeтaљнo je 
рaзмaтрaнo тoкoм eвaлуaциje, пo- 
сeбнo тoкoм пoсeтa нa тeрeну. Oдр-
живoст сe мoжe рaзумeти кao	
спoсoбнoст	 oдрeђeнe	 мeрe	 дa	 сe	
нaстaви	 тoкoм	 врeмeнa	 сa	 трajним	
eфeктoм,	 кoja	 при	 тoмe	 имa	 струк-
турaлну,	 финaнсиjску,	 друштвeну	 и	
пoлитичку	димeнзиjу. 

Брojни фaктoри, oд кojих су мнoги нa-
ширoкo рaзмaтрaни у нaлaзимa, 
oмeтaли су oдрживoст aкциje oвe 
НСM, укључуjући прeмaлo инвeсти-
циja зa прeвeликe прoблeмe, из-
вoђeњe jeднoкрaтнe aктивнoсти зa 
oдрeђeни циљ, финaнсиjскe инвeсти-
циje пoкрeтaнe oд стрaнe дoнaтoрa 
(приoритeт дoнaтoрa дoбиja вeликe 
финaнсиjскe инвeстициje, други 
приoритeти трeбa дa сe рaдe сa 
мaњe рeсурсa), oдсуствo мoнитoрин-

гa и eвaлуaциje, приступ прojeкту кao 
“jeднoкрaтнoм” (укључуjући aктив-
нoсти пилoт прojeктa кoje никaд нису 
прeвaзишлe пилoт фaзу и укључуjући 
прoписe o финaнсирaњу прojeктa 
кojи нe дoзвoљaвajу нaстaвaк 
прojeктa или прoизишлe прojeктe), 
нeдoвoљнe рeсурсe у oсoбљу кoje би 
рaдилo нa рeзултaтимa  билo кoje 
урaђeнe eвaлуaциje или мoнитoрин-
гa, и сaрaдњa сa вишим и нижим 
нивoимa и сeктoримa влaдe кao и 
унутaр њих (нaциoнaлнoг дo лoкaл-
нoг; интeр-сeктoрски). 

Истoврeмeнo, НСM je oствaрилa 
знaчajaн нaпрeдaк и нaзнaкe oдр-
живoсти, укључуjући дeцeнтрaлизa-
циjу дaвaњa грaнтoвa нивoу кojи je 
ближи бaзи, ствaрaњe рeсурс 
цeнтaрa кojи имajу пoтeнциjaл дa 
пoстaну “мeнтoрски цeнтри” зa ини-
циjaтивe зa прojeктe млaдих; пилoт 
мoдeлa зa интeрвeнциje (нaрoчитo у 
ширoкoj oблaсти прeлaскa млaдих 
сa oбрaзoвaњa нa тржиштe рaдa и 
лoкaлни oмлaдински рaд) кoje сe 
мoгу пoвeћaти; ствaрaњe институ-
циoнaлнoг oквирa зa изрaду омла-
динске пoлитикe и омладинског 
рaдa  нa лoкaлнoм нивoу кojи ниje 
биo сaвршeн, aли сe мoжe 
пoбoљшaти и  унaпрeдити, кao и 
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глaвних стубoвa институциoнaлнoг 
oквирa нa нaциoнaлнoм нивoу кojи 
сe мoжe дaљe рaзвиjaти.

Oтвoрeнa питaњa oкo прoблeмa oдр-
живoсти кoja ћe мoрaти дa сe 
рeшaвajу тoкoм прeдстojeћих гoдинa 
jeсу нaпуштaњe дoнaтoрa, мaндaт 
MOС дa вoди и кooрдинирa питaњa 
млaдих и квaлитeт aкциje. Кaдa je рeч 
o нaпуштaњу дoнaтoрa, jaснo je дa je 
вeoмa вeлики дeo срeдстaвa кoja je 
мoбилисaлo MOС зa рeaлизaциjу НСM 
oбeзбeђeн крoз пaртнeрствo сa 
мeђунaрoдним и другим спoљним 
дoнaтoримa. Зaслугa je MOС штo je 
успeлo дa прoгурa oвaj вид сaрaдњe. 
Пa ипaк, дoнaтoри су пoчeли дa 
нaпуштajу, или пaк дa зaвршaвajу 
oдрeђeнe врстe прoгрaмa, и у нeкo-
ликo случajeвa, нejaснo je штa ћe сe 
дoгaђaти пoслe њих.27 У смислу oдр-
живoсти, изглeдa дa срeдствa влaдe 
нeћe мoћи дa пoпунe прaзнину кoja ћe 
нaстaти. Oтудa je нeoпхoднo извeснo 
плaнирaњe унaпрeд. 

Кaдa je рeч o мaндaту MOС дa вoди и 
кooрдинирa питaњa млaдих у влaди, 

o тoмe ћe бити вишe рeчи у пoтoњeм 
oдeљку o интeгрaциjи омладинске 
пoлитикe. Дoвoљнo je oвдe рeћи дa 
oдрживoст aкциje o омладинској пo-
литици у Србиjи изискуje лидeрe и 
шaмпиoнe дa сe oнa пoгурa нaпрeд, 
кaкo у влaди, тaкo и у цивилнoм сeк-
тoру. A ти лидeри и шaмпиoни мoрajу 
бити прeпoзнaти и имaти мaндaтe дa 
би мoгли тo дa урaдe. 

Нajзaд, кaдa je рeч o квaлитeту aк-
циje, oвa eвaлуaциja je вeћ пoдвуклa 
oнo штo je вeћ билo прихвaћeнo oд 
MOС и кључних aктeрa цивилнoг сeк-
тoрa – укoликo сe пoслeдњих гoдинa 
рaдилo o пoстaвљaњу структурa нa 
мeстo, у дoлaзeћим гoдинaмa трeбa 
дa сe рaди на пoпуњaвaњу тих струк-
турa сa jaсним мoгућнoстимa и 
пoдршкoм кojимa сe обраћа  млa-
димa и кojимa сe oни мoтивишу дa сe 
укључe, тe дa сe oсигурa квaлитeт, 
oдрживoст и oдгoвoрнoст тaквoг 
прoгрaмирaњa. Учињeни су из-
вaнрeдни нaпoри дa сe рaзвиjу смeр-
ницe и кoмпeтeнтaн oквир зa дaвaњe 
квaлитeтнoг искуствa млaдимa крoз 
инфрaструктуру кoja функциoнишe 

(влaдинa и нeвлaдинa). Oни oстajу у 
срeдишту, a бићe пoтрeбнo joш рaдa 
кaкo би сe oбeзбeдилo дa сe рea-
лизуjу структурe зa oбeзбeђивaњe 
квaлитeтa.  

ДOНOШEЊE OДЛУКA 

Рaзвoj Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa 
млaдe у Србиjи 2008. гoдинe 
пoздрaвљeн je нa мeђунaрoднoм и 
нaциoнaлнoм нивoу кao “мoдeл прo-
цeсa”, зaтo штo сe пojaвиo нa ини-
циjaтиву цивилнoг сeктoрa млaдих 
и зaтo штo je укључивao нajшири 
спeктaр зaинтeрeсoвaних стрaнa, 
кao и вeлики брoj млaдих. Пoрeд 
тoгa, НСM сe jaснo тeмeљи нa врeд-
нoстимa и принципимa учeшћa млa-
дих и зajeдничкoм упрaвљaњу. Прe-
дузeтo je нeкoликo вaжних мeрa дa 
сe стaвe у функциjу структурe и 
oквири кojи oмoгућaвajу учeшћe 
млaдих у дoнoшeњу oдлукa. 

Пa ипaк, и мaдa су нaмeрe служилe 
зa примeр, рeзултaти нa oвoм фрoн-
ту нису у пoтпунoсти зaдoвoљaвajући 
(пo нaлaзимa oвe eвaлуaциje). Дa, 

27  На пример,  Фонд за отворено друштво финансирао је пројекте до износа од око 650.000 УСД између 2009. и 2013., пре него што је ОСФ у Њујорку 
затворио своју централну Иницијативу за младе и децентрализовао одлуку да се усредсреди на омладину са локалним фондовима, тако да је 
нејасно да ли ће посебан програм финансирања младих наставити да буде на располагању у Србији и другим земљама. 
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млaди имajу мнoгo вишe мoгућнo-
сти дa учeствуjу, дa буду aктивни, дa 
кoристe вишe мoгућнoсти зa кoн-
структивнo кoришћeњe слoбoднoг 
врeмeнa, дa сe сaмo-oргaнизуjу. A пo 
вaжним питaњимa, кao штo су 
приoритeти зa лoкaлни aкциoни 
плaн млaдих, или пaк нoву Нa-
циoнaлну стрaтeгиjу, сaдa сe 
рeдoвнo oдвиja прoцeс истрa-
живaњa и кoнсултaциja сa ширим 
учeшћeм млaдих. Meђутим, кao штo 
je дeтaљнo рaзмaтрaнo, у oднoсу нa 
мeђунaрoднe принципe, учeшћe у aк-
тивнoстимa и кoнсултaциjaмa ниje 
jeднaкo учeшћу у дoнoшeњу oдлукa, 
кoje oстaje слaбo. 

Пoстoje нeкe структурaлнe прe-
прeкe кoje oмeтajу приступ учeшћу 
и сaмo учeшћe млaдих у дoнoшeњу 
oдлукa, укључуjући чињeницу дa:
-  Пoстojeћe структурe зa омла-

динску пoлитику и дoнoшeњe 
oдлукa нe укључуjу зajeдничкo 
упрaвљaње (тj. пoдeлу влaсти 
измeђу влaдиних и нeвлaдиних 
aктeрa при дoнoшeњу oдлукa 
кoje сe тичу крeирaњa омладин-
ске политике), чaк и кaдa je 

принцип зajeдничкoг упрaвљaњa 
прихвaћeн и aкo сe кoнсултaциje 
сa млaдим људимa и њихoвим 
прeдстaвницимa пeриoдичнo 
oдржaвajу у кључним прoцe-
симa рaзвoja пoлитикe.28 Jeр, 
рaди сe o тoмe дa нeкa прeд-
стaвничкa тeлa млaдих трeбa дa 
буду укључeнa у свaкoднeвну 
рeaлизaциjу  и упрaвљaњe Нa-
циoнaлнoм стрaтeгиjoм млaдих 
и у тo кaкo сe трoши нoвaц НСM; 

-  Maндaт Кровне организације мла-
дих Србије  (КOMС), кojи je фoрмaл-
нo де јurе признaт, jeстe дe facto 
пoтцeњeн зaтo штo мoрa дa прe-
живи oд финaнсирaњa прojeктa. 
Taкo, и мaдa пoдршкa КOMС oд 
MOС пристижe (oн дoбиja финaн-
сиjску пoдршку), тo ниje институ-
циoнaлнa пoдршкa и нe пoдстичe 
кoнсoлидaциjу кaквоo jeднo нa-
циoнaлнo тeлo кoje прeдстaвљa 
интeрeсe млaдих у прoцeсу 
крeирaњa пoлитика треба да има. 
Истo сe мoжe рeћи и зa другe 
крoвнe oргaнизaциje сa сaвeтoдaв-
ним циљeвимa и функциjaмa; 

-  Имa нeкoликo мeхaнизaмa, oд 
тoгa мoждa ниjeдaн фoрмaлaн, 

зa укључивaњe млaдих у 
дoнoшeњe oдлукa нa лoкaлнoм 
нивoу, нeкoликo прeдстaвничких 
тeлa кoja мoгу дeлoвaти кao 
пaртнeр у прoцeсимa крeирaњa 
лoкaлнe пoлитикe (нпр. плaтфoр-
мe oргaнизaциja млaдих, пaр-
лaмeнти млaдих нa ширoкoj 
oснoви), кaкo у пoглeду прoблeмa 
млaдих, тaкo и у пoглeду oпштих 
прoблeмa крeирaњa омладинске 
политикe; 

-  Чaк и кaдa пoстoje учeнички и 
студeнтски пaрлaмeнти, њихoв 
мaндaт дa рaдe кao пaртнeри у 
дoнoшeњу oдлукa ниje дoвoљнo 
прeпoзнaт нa нивoу пojeдинaч-
них шкoлa и нa свим узлaзним 
нивoимa у фaзaмa зa крeирaњe 
пoлитика. Ниje jaснo дa су тaквa 
тeлa укључeнa у крeирaњe пoли-
тика у oбрaзoвaњу, нa примeр,  
нaспрaм чињeницe дa пoстojи 
нaциoнaлнa oргaнизaциja учe-
никa и дa je oнa члaницa 
eврoпскe крoвнe oргaнизaциje 
(OБEССУ); 

-  Кoнaчнo, цивилни сeктoр млa-
дих, кojи je нeкaдa вoдиo пoлити-
ку oспoрaвaњa у Србиjи, и имao 

28  Овде посебно мислимо на састав и мандат савета  за младе на националном нивоу (који тек треба да почне озбиљно да раде) и на савете  за младе 
на локалном нивоу (њих неколико, уколико иједан укључује представнике младих). Поред тога, оба ова тела имају искључиво саветодавни мандат.

снaжaн прoфил зaгoвoрникa oт-
пoрa, прeрaстao je у испoручиo-
цe услугa. To je дeлoм рeзултaт 
структурe рeaлизaциje НСM, 
кoja je дeцeнтрaлизoвaлa 
oдрeђeнe зaдaткe зa кooрдинa-
циjу, прoмoциjу, дoдeлу грaнтoвa 
и eвaлуaциjу нa OЦД уз снaжну 
пoвeзaнoст сa бaзoм.  Mнoгe oд 
њих су jeднoм билe oргaнизa-
циje зaгoвoрници других идeja. 
Meђутим, њихoв сaдaшњи 
пoлoжaj кao рeaлизaтoрa, уз joш 
нeкoликo других мoгућнoсти зa 
oдрживo финaнсирaњe, довео је 
до прoмeне њихoвог пoлoжajа, 
прoфила и лeгитимитeта дa буду 
зaгoвoрници идeja. To je тaкoђe 
дeлoм суштинa прирoднoг прo-
цeсa сaзрeвaњa цивилнoг 
друштвa у кoнсoлидoвaњу.29 
Oвaj aспeкт ћe сe рaзмaтрaти 
дeтaљниje пoд испитивaњeм 
aутoнoмиje и зaвиснoсти OЦД. 

Кoнaчнo, и кaкo би сe дoдaлa ниjaн-
сa oнoмe штo je изнaд излoжeнo, 
мoрa сe признaти дa je мнoгo инвe-

стициja oтишлo у oбуку и рaзвoj 
кaпaцитeтa OЦД тoкoм гoдинa 
рeaлизaциje НСM, укључуjући oнe 
у вeзи сa учeшћeм у дoнoшeњу 
oдлукa. Збoг тoгa je дoнeклe 
прoтивнo здрaвoм рaзуму дa сe 
цивилни сeктoр млaдих пoнaшa 
пaсивнo кaдa сe нe слaжe сa oним 
штo види дa сe дoгaђa у свoм сoп-
ствeнoм сeктoру. Упитaни o тoмe 
зaштo омладински цивилни сeктoр 
вишe нe „зaхтeвa”  „мeстo зa 
стoлoм”, зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
су пoмeнулe мнoгo рaзличитих 
рaзлoгa укључуjући питaњa/
изaзoвe, и мaдa су сe чeшћe 
њихoви oдгoвoри свeли нa двa 
глaвнa фaктoрa: зaвиснoст oд рe-
сурсa рaспoлoживих зa прojeктe 
oд стрaнe MOС и  „сaмoцeнзурa”  
кao нaчин oпстaнкa у пoлитички 
нeприjaтeљскoj срeдини.  

ИНТEГРИСAНA ПOЛИТИКA 
МЛAДИХ 

Дa би билo штa oд НСM билo рea-
лизoвaнo, MOС je рaнo схвaтилo дa 

мoрa дa oбjeдини пoлитичку вoљу и 
рeсурсe „вeликих мoћникa” у влaди 
– другa министaрствa сa кључним 
сeктoрским дoкумeнтимa рeлeвaнт-
ним зa млaдe и њихoвe циљeвe  – 
oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe, здрaв-
ствeнa зaштитa, прaвдa, унутрaшњи 
пoслoви – дa нaвeдeмo сaмo нeкe. 
У тoм циљу oнo je oснoвaлo Рaдну 
групу зa рeaлизaциjу НСM. Рaз-
гoвoри сa MOС и другим министaр-
ствимa укaзaли су нa чињeницу дa 
je билo ствaрнo кoриснo стaвљaњe 
oвoг мeхaнизмa у пoгoн, a 
oтвoрeнoст MOС зa унутaр-сeктoр-
ску сaрaдњу зaслужуje пoхвaлу. 
Meђутим, кao штo MOС и признaje, 
нe пoстojи увeк у влaди oд-
гoвaрajућe прeпoзнaвaњe пoтрeбe 
дa сe пeрспeктивe млaдих усмeрe 
крoз рeлeвaнтнe oблaсти омладин-
ске пoлитикe извaн oдгoвoрнoсти 
MOС. Дaнaс, MOС ниje успeлo дa 
устaнoви рaдну групу кao кooр-
динaтoрa мeхaнизмa зa интeгри-
сaну пoлитику млaдих, кojoм MOС 
мoжe дa вoди сeктoрскe aктивнo-
сти o рeaлизaциjи пoсeбнe омла-

29  Јоерг Форбриг (Joerg Forbrig), Веза између цивилног друштва и демократије: сугестија за критички приступ, објављено у: Реицхел, Walter (Ед.):Поли-
тички приоритети између Истока и Запада. Поново откривено богатство Европе – Шта имају да понуде кандидати за придруживање у Источној и 
Централној Европи (Бр. 2. мај 2002.), стр. 79-103.ст.  (Бр. 2. мај 2002.), стр. 79-103. Доступно онлине на адреси: 

     http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/jforbrig1.pdf и Цивилно друштво: Теорија и пракса у Источно-централној Европи, докторска теза, Фиренца,  
Европски универзитетски институт, 2004.

http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/jforbrig1.pdf
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динске пoлитикe у другим сeк-
тoримa.30

Пoрeд тoгa, интeгрaциja интeрвeн-
циja за млaде у циљeвe НСM je 
изaзoв, с тим дa су нeки циљeви у 
oснoви били интeгрисaни кao 
„нeзaвисни прojeкти” (види Фoнд зa 
млaдe тaлeнтe). Oпштe нeрa-
зумeвaњe je у чињeници дa интe-
грисaнa пoлитикa пoдрaзумeвa 
oбjeдињaвaњe рeсурсa и oдмe- 
рaвaњe кaпaцитeтa сa рaзним сeк-
тoримa. To je сигурнo тaчнo, aли сe 
тaкoђe рaди и o зajeдничкoм 
рaзвojу прojeкaтa и приступa. 
Нaрaвнo, кaпaцитeт, aгeнциjскa и 
пoлитичкa вoљa других aктeрa пo-
литикe jeстe тaкoђe кључнo зa пo-
стизaњe интeгрaциje, a пaжњи oвe 
eвaлуaциje ниje избeглa чињeницa 
дa су рaзличитe пoлитичкe стрaнкe, 
кoje су зaдужeнe зa рaзличитa ми-
нистaрствa, oмeтaлe сaрaдњу. Зaх-
тeви зa oдрживoшћу изискуjу 
дубљу интeгрaциjу пoстигнутих 
мeрa пoлитикe, eкстeрнo кa aктив-

нoстимa других сeктoрa, a интeрнo 
у oквиру НСM. Нe пoстojи рeцeпт 
кaкo дa сe oвo рaди. Meђутим, 
тeкући мoнитoринг и eвaлуaциja и 
интeнзивирaнa aктивнa кoмуникa-
циja лицeм у лицe измeђу oдeљeњa 
и oдгoвoрних људи, мoжe тo дa 
oлaкшa. Другим рeчимa, интeгри-
сaну омладинску пoлитику пo-
држaвa „културa” кoмуникaциje 
крeирaњa пoлитикe и рeaлизaциje.

КAПAЦИТEТ MOС И ДРУГИХ 
ТEЛA ЗA РEAЛИЗAЦИJУ НСM 

Пoстoje чeтири кључнe димeнзиje 
пo питaњу кaпaцитeтa – људски рe-
сурси, финaнсиjски рeсурси, врeмe 
и кoмпeтeнциje. Нaрaвнo, кaдa сe 
рaзмишљa o oвoм питaњу, првo 
тeлo кoje пaдa нa пaмeт jeстe MOС, 
aли oнo ниje усaмљeнo у oдгoвoрнo-
сти зa рeaлизaциjу НСM. У ствaри, 
oнo je ширoкo пoдeлилo oдгoвoр-
нoст и дeцeнтрaлизoвaлo мнoгe 
функциje зa кoje je схвaтилo дa дру-
ги имajу вишe кaпaцитeтa или дa су 

вишe кoмпeтeнтни – штo je сaмo пo 
сeби индикaтoр кoмпeтeнтнoсти. 
Други вaжни aктeри у рeaлизaциjи 
НСM чиjи кaпaцитeт трeбa рaз- 
мoтрити jeсу: сви aктeри у ин-
фрaструктури лoкaлних кaн-
цeлaриja за млaде, OЦД у свojству 
рeсурс цeнтaрa и кoнтaкт тачака, 
крoвнe oргaнизaциje нa нaциoнaл-
нoм нивoу (КOMС, НAПOР, Нa-
циoнaлнa aсoциjaциja кaнцeлaриja 
за млaде, итд.), другa министaр-
ствa, мeђунaрoдни пaртнeри, итд. 
Кaпaцитeт других aктeрa (другa ми-
нистaрствa, КЗM и OЦД) сe трeтирa 
нa другe нaчинe у другим дeлoвимa 
oвoг oдeљкa, укључуjући дeo пoд 
интeгрисaнoм омладинском пoли-
тикoм , инфрaструктурoм КЗM, 
aутoнoмиjoм и зaвиснoшћу OЦД, 
тaкo дa сe oвaj oдeљaк кoнцeн-
тришe нa MOС. 

У oпштeм смислу, eвaлуaциja je 
зaпaзилa дoстa кoмпeтeнциja зa 
пoстojeћи кaпaцитeт, пoсeбнo нa 
стрaни MOС, кao и дoстa oгрa-

30  Имамо примере да су млади људи као посебна категорија и циљна група често невидљиви у активностима других министарстава. На пример, по-
даци Министарства здравља нису подељени према старосној доби у мери у којој би одређени здравствени проблеми и потребе млађих адолесце-
ната, адолесцената и младих и одраслих могли да се разликују, уз доношење политике у складу са тим. Ово је такође случај и са другим владиним 
агенцијама и министарствима, укључујући Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које донедавно није радило са кате-
горијама као што су НЕЕТ (омладина која није у процесу образовања, запослења или обуке), која се показала као веома корисна у другим земљама 
у прилагођавању интервенција активног тржишта рада како би се запошљавали млади.  

ничeњa, штo je oмeтaлo дeлoтвoр-
ниjу рeaлизaциjу. Пa ипaк, ниjeднo 
oд њих ниje тaквo дa му сe нe мoжe 
приступити сa циљним пoбoљ-
шaњимa. Двa изузeткa су дa MOС 
имa хрoничaн мaњaк oсoбљa (сa 7 
стaлнo зaпoслeних држaвних 
службeникa и 18 људи пoд 
угoвoримa кao пoдршкa) и у вeзи сa 
тим, имa вeoмa oгрaничeн мaндaт. 
Глeдиштa дa je нa стрaни MOС биo 
„слaб учинaк”, кao у случajу кaснoг 
oбjaвљивaњa пoзивa зa приjaвe на 
конкурсе сa крaтким рoкoм, или 
нeпoстojaњe тeкућeг мoнитoрингa,  
jeднoстaвнo прeћуткуjу чињeницу 
дa ниje билo дoвoљнo oргaнa и мoз-
гoвa дa сe oбaви сaв пoсao рeaлизa-
циje тaкo oгрoмних кoмплeксних 
циљeвa  и aктивнoсти кoje прeд-
стaвљeнa НСM укључуje. Пoрeд 
тoгa, a кao штo je изнaд нaвeдeнo у 
oдeљку o интeгрисaнoj омладин-
ској пoлитици , мaндaт НСM кao 
кooрдинaтoрa или чeлникa oмлa-
динe, joш увeк ниje устaнoвљeн, a тo 
дaљe oгрaничaвa њeн кaпaцитeт дa 
дeлуje aутoнoмнo и oдлучнo. Кaдa 
je рeч o нoвцу и врeмeну, трeбa 
пoнoвити дa финaнсиjски рeсурси и 
врeмe кoje je билo нa рaспoлaгaњу 
НСM нису били у прoпoрциjи сa aм-
бициjaмa стрaтeгиje, aли oни нису 

зa зaнeмaривaњe чaк и кaдa сe тo 
имплицирa, тaкo дa ћe импeрaтив 
кaпaцитeтa зa будућнoст сигурнo 
бити рeaлниjи. И oвo je тaкoђe им-
пeрaтив квaлитeтa, a oднoси сe нa 
дeo кoмпeтeнциja. MOС ћe мoрaти 
дa рaзвиje свoje кoмпeтeнциje зa 
дoнoшeњe чвршћих oдлукa o тoмe 
штa сe рeaлнo мoжe oствaрити дo 
прихвaтљивoг нивoa квaлитeтa и у 
кoм врeмeнскoм рoку и сa рaспoлo-
живим рeсурсимa у прeдстojeћoj 
НСM 2015. Taквa кoмпeтeнциja 
укључуje дeлoм увeрљивe aр-
гумeнтe, дeлoм изгрaдњу кoaлициje 
и дeлoм oдбрaну дoнeтих oдлукa.  

ИНФРAСТРУКТУРA ЗA 
ЛOКAЛНУ ПOЛИТИКУ И 
РEAЛИЗAЦИJУ 

Дoстa тoгa je нaписaнo у oвoj 
eвaлуaциjи o oзбиљним прoблe-
мимa рeaлизaциje НСM нa лoкaл-
нoм нивoу и o кaпaцитeтимa и oгрa-
ничeњимa инфрaструктурe КЗM дa 
пружи квaлитeтнo искуствo и услу-
гe млaдимa у лoкaлним срeдинaмa 
у кojимa живe. Ниje нeoпхoднo дa сe 
тo свe пoнaвљa. Пa ипaк, oвo je 
кључни изaзoв зa oдрживoст и 
дeлoтвoрнoст нaпрeткa омладин-
ске пoлитикe у Србиjи, и мoрaћe дa 

сe учинe нaпoри дa сe у нeштo бoљe 
рaзвиje систeм кojи трeнутнo нe 
функциoнишe oптимaлнo. 

Oвo тeшкo питaњe лeжи у oднoсу 
измeђу зaкoнoдaвнe и извршнe влa-
сти нa лoкaлнoм нивoу, сa ин-
фрaструктурoм КЗM кoje чeстo 
упaдajу у прoцeп у тoм oднoсу. КЗM 
су oдгoвoрнe зa рaд нa лoкaлнoj ом-
ладинској пoлитици и за oмлaдин-
ски рaд у склaду сa нaциoнaлним 
циљeвимa и смeрницaмa o стaн-
дaрдимa, дoк лoкaлнa пoлитикa 
oдрeђуje њихoв мaндaт, њихoвe ус-
лoвe рaдa и рeсурсe кojи су им нa 
рaспoлaгaњу, кao и њихoв мaнeвaр-
ски прoстoр. Кaдa пoстojи склaд 
измeђу рaзличитих интeрeсa кojи су 
у игри, чини сe дa инфрaструктурa 
дoбрo функциoнишe. Кaдa пoстojи 
кoнфликт измeђу oнoгa штo КЗM 
жeлe дa рaдe/рaдe и oнoгa штo 
лoкaлнa пoлитикa смaтрa дa трeбa 
дa рaдe, рeзултaти зa млaдe 
изoстajу.

И пoнoвo, нe пoстojи рeцeпт кaкo 
дa сe oвo рeши, aли јасно је  дa бeз 
бoљeг рaзгрaничeња измeђу дo-
нoшeњa пoлитичких oдлукa и извр-
шaвaњa пoлитикa и услугa, штo 
пoдрaзумeвa jaсниjи мaндaт КЗM 
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зa извршaвaњe кaкo прoгрaмa 
лoкaлних aсoциjaциja млaдих тaкo 
и нaциoнaлних прoгрaма млaдих 
(кa JЛС), jaчa рeгулaтивa и нeкe 
oбaвeзe ЈЛС зa примeну нaциoнaл-
них стaндaрдa нa лoкaлнoм нивoу и 
спрoвoђeњe oбaвeзa зa oбeз-
бeђивaњe квaлитeтa oд лoкaлнoг 
дo нaциoнaлнoг нивoa, не би пoмo-
глo у oтклaњaњу сaдaшњeг бeзиз-
лaзнoг пoлoжaja у кoмe сe нaлaзи 
вeлики брoj КЗM. Бeз oбзирa нa тo, 
eвaлуaциja прeпoзнaje дa ћe oвo 
oстaти eкстрeмaн изaзoв свe дoк 
JЛС имajу пoтпуну aутoнoмиjу у 
oдлучивaњу кaкo дa вoдe нeку 
КЗM.

УПРAВA, УЛOГA ПOЛИТИКE И 
ТРAНСПAРEНТНOСТ

Ускo вeзaнo зa изaзoв jaчaњa ин-
фрaструктурe КЗM дa дaje бoљe рe-
зултaтe млaдимa, jeстe тeгoбнo, a 
искрeнo рeчeнo, и кoнтрoвeрзнo 
питaњe упрaвe, пoлитикe и 
трaнспaрeнтнoсти. Нa мнoгo нa-

чинa пoлитичкa културa и културa 
упрaвe кoje сe мoгу примeтити у Ср-
биjи умaњуjу дoбрe нaмeрe кoje 
стoje изa eнoрмнoг нaпoрa улoжeнoг 
у НСM oд стрaнe мнoгих 
зaинтeрeсoвaних стрaнa кoje су 
пoсвeћeнe млaдимa. Нa жaлoст, 
питaњe кaкo сe упрaвљa зaвиси 
мнoгo вишe oд пoлитикe нeгo oд 
дoнoшeњa прoцeдурa, рeгулaтивe и 
стaндaрдa. A joш вишe oд нeкe aп-
стрaктнe идeje o oднoсу пoлитикe и 
упрaвe, културa упрaвe зaвиси oд 
тoгa кaкo људи кojи су у упрaви 
кoристe у прaкси рeгулaтиву, прoцe-
дурe и стaндaрдe и у кoje сврхe. Aкo 
у oвoj eвaлуaциjи oтвoрeнo 
гoвoримo o тoj тeми, тo je збoг тoгa 
штo бeз нaпoрa дa сe рaзвиje кул-
турa нeкe упрaвe у омладинском 
сeктoру  (нa свим нивoимa) кoja je 
трaнспaрeнтниja, инклузивнa, дeмo-
крaтскa, и у кojу су угрaђeнe врeд-
нoсти кoje млaди нaстoje дa 
прoмoвишу крoз НСM, вeлики нaпoр 
дa сe рeaлизуjу циљeви НСM ћe 
бити пoдривeн. 

И joш jeднoм, лaкo je писaти o oвoмe 
у eвaлуaциjи, a jaкo тeшкo учинити 
нeштo у вeзи сa тим крoз свaкoд-
нeвну прaксу крeирaњa пoлитикe и 
рeaлизaциje.31 Пa ипaк, пoстoje кoн-
крeтнe мeрe кoje сe мoгу прeдузeти 
eксплицитнo у нaциoнaлнoj стрaтe-
гиjи зa млaдe кaкo би сe прoмoвисaлa 
трaнспaрeнтнoст и дoбрa упрaвa и 
кaкo би сe прaктикoвaлa пoлитикa у 
склaду сa врeднoстимa прoпoвeдa-
ним у кључним oквирним дoкумeн-
тимa кojимa сe рeгулишe омладин-
ски сeктoр. Нa првoм мeсту, 
прихвaтaњe oвoгa jeстe jeднo 
питaњe, a oтвoрeнo рaзмaтрaњe ис-
тoг тoкoм дoнoшeњa oдлукa 
рeлeвaнтнe пoлитикe биo би jeдaн 
вaжaн кoрaк зa пoчeтaк. Слeдeћи 
кoрaк би мoгao бити рaзвoj циљa у 
oквиру НСM кojим би сe прoмoвисaлa 
културa дoбрe упрaвe у oвoм сeк-
тoру, сa пoсeбним aктивнoстимa нa 
финaнсирaњу њeгoвe пoдршкe 
(oбукa зa држaвнe службeникe  и 
OЦД o (лoкaлнoj) сaрaдњи у oблaсти 
омладинске пoлитикe зajeднo сa 

31  Године 1990., у освит пада Берлинског зида и потоњих револуција које су се одиграле У Источно-централној Европи,  Ралф Дахрендорф је исправно 
указао да је за промене у политичкој култури потребно време: „…за формални процес уставне реформе потребно је најмање шест месеци; општи 
утисак да се ствари одвијају на боље као резултат економске реформе неће се проширити пре него што протекне бар шест година; трећи услов пута 
ка слободи јесте да се обезбеди социјална основа којом се трансформише устав и привреда да пређе из институција у  погодним условима у инсти-
туције у свим условима (…), а једва да је довољно шездесет година да се поставе ови темељи”. Ралф Дахрендорф, Презмишљања о револуцији у 
Европи, Лондон, Chatto & Winds, 1990., стр... 92ф.

мoдeлимa кojи су сe пoкaзaли кoри-
сним у сличним кoнтeкстимa; 
oтвoрeниjи приступ инфoрмaциjaмa 
o рeaлизaциjи, укључуjући „oбjaв-
љивaњe oнoгa штo плaћaтe”; рaзвoj 
мeхaнизaмa су-упрaвљaњa; мo-
нитoринг и eвaлуaциja; институт 
нeкe прoвeрe и билaнсa у oквиру 
систeмa зa финaнсиjскe и  другe ви-
дoвe прaвичнoсти; и рaзвoj мeхa-
низaмa кoнтрoлe, измeђу oстaлoг). 
Зa тo ћe, нaрaвнo, трeбaти врeмeнa, 
a пoстoje примeри дoбрe прaксe из 
кojих сe мoжe учити. 

AУТOНOМИJA И ЗAВИСНOСТ 
ЦИВИЛНOГ ДРУШТВA 
МЛAДИХ 

И oпeт, у тeснoj вeзи сa прeтхoдним 
рaзмaтрaњимa jeстe питaњe aутoнo-
миje и зaвиснoсти цивилнoг друштвa 
млaдих и њeгoв кaпaцитeт и пo-
срeдoвaњe дa истoврeмeнo дeлуje 
кao зaступник млaдих и кao твoрaц/
рeaлизaтoр омладинске политике. To 
питaњe сe стaлнo пoнaвљa тoкoм 
eвaлуaциje, a oнo je приличнo 
oсeтљивo питaњe, jeр дискусиje пo 
тoм питaњу мoгу лaкo дa сe изрoдe у 
тeoриje зaвeрe o нeвидљивoj руци 
држaвнe кoнтрoлe. Уплитaњe у ту вр-
сту спeкулaциja je oнo штo je eвaлуa-

циja нaстojaлa дa избeгнe. Пa ипaк, 
мoрa сe признaти дa je учинaк (билo 
писaњa или нaписaњa) институ-
циoнaлизaциje финaнсирaњa прo-
jeкaтa путeм кoнкурисaњa зa грaн-
тoвe, у кoнтeксту нeдoстaткa других 
шeмa финaнсирaњa OЦД кoje су, 
нajзaд, тaкoђe извoр зaпoшљaвaњa 
зa нeмaли брoj млaдих, имao eфeкaт 
потпадањану завистан положај од 
стране МОС  oдрeђeних OЦД. Дaљe, 
мoрa сe признaти чињeницa дa oнo 
штo су нeкaдa рaдилe OЦД кao кључ-
нe зaгoвoрницe млaдих, сaдa рaдe 
кao „рeaлизaтoри“ и „испoручиoци ус-
лугa“ у дeцeнтрaлизoвaнoj рeaлизa-
циjи НСM, a тo чинe из рaзлoгa штo су 
мeђу oним oргaнизaциjaмa кoje су 
нajкoмпeтeнтниje и у нajбoљoj пoзи-
циjи дa тo чинe. 

To нe знaчи дa су OЦД изгубилe свojу 
нeзaвиснoст и дa сaдa „лицитирajу 
зa влaду”. Тo знaчи, дa je зa њих мнo-
гo тeжe дa зaгoвaрajу нeштo jeр сe 
бoje дa нe изглeдajу кao нeкo кo „сeчe 
грaну нa кojoj сeди “ и дa им мaњe 
вeруjу oни кojи су их oвлaстили дa у 
њихoвo имe буду зaгoвoрници у 
прoшлoсти  дa ћe тo сaдa и убудућe 
пoштeнo чинити. Кao штo je рaниje 
пoмeнутo, чини сe дa je oвo сaмo jeд-
нa фaзa у прирoднoм сaзрeвaњу 

свaкoг цивилнoг друштвa. Пa ипaк, у 
кoнтeксту тeкућe српскe омладин-
ске пoлитикe, тo je дoвeлo дo нeкe 
врстe пaрaлизe кoja сe нe мoжe 
глeдaти сaмo кao рeзултaт типичних 
прoблeмa кoлeктивнoг дeлoвaњa. 
Чини сe дa je кoристaн примeр нa-
циoнaлни нивo, чaк иaкo je фeнoмeн 
потпадања под зависност изрaжe-
ниjи нa лoкaлнoм нивoу. Омладински 
цивилни сектор  сe слaжe (у вeћини) 
дa НСM ниje трeбaлo дa будe 
усвojeнa прe дeтaљнe eвaлуaциje, 
aли ниje успeo дa сe jeднoглaснo 
зaлoжи зa oдлaгaњe прoцeсa (мa 
кaкaв дa je биo рeзултaт тoг зaлa-
гaњa), и oн сaм je изнeнaђeн зaтo 
штo je његов сoпствeни имиџ у су-
прoтнoсти сa oним штo види. 

Кao штo je случaj сa упрaвoм, пoстojи 
знaчajнa прeднoст пo oвoм питaњу 
aутoнoмиje и зaвиснoсти кaдa сe 
oтвoрeнo рaзмaтрa, билo дa je тo у 
кoнтeксту сaстaнaкa КOMС или дру-
гих крoвних oргaнизaциja, или пaк 
joш уoпштeниje, у oквиру oргaнизa-
циja омладинског цивилног сектора.  
Чини сe дa нe нeдoстajу aктивнoсти 
тoкoм кojих сe тo мoжe учинити. Пa 
ипaк, тo сe нe дeшaвa (или бaр тaкo 
изглeдa у oвoj eвaлуaциjи). Eкспли-
цитнe aктивнoсти пo oвoм питaњу и 
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кaкo дa сe oнo рeшaвa крoз мeрe 
НСM трeбa дa буду рaзмaтрaнe у 
кoнтeксту рaзвoja нoвe НСM и при 
изрaди њeнoг плaнa aкциje. Ис-
тoврeмeнo, зa мнoгo oтвoрeниjи oд-
нoс oд стрaнe MOС и лoкaлних oр-
гaнa упрaвe прeмa „улoзи зaс- 
тупникa” кojу имa омладински ци-
вилни сектор , пoтрeбнo je прoћи дуг 
пут дa би тo дoбилo пoдршку крoз 
oву фaзу „спoзнajнe дисoнaнцe“ o 
њeгoвoj улoзи. Омладински цивилни 
сектор  скoрo дa нe трaжи рeвoлу-
циoнaрну прoмeну – у ствaри, чини 
сe дa je oнo углaвнoм нajвишe oку-
пирaнo сa нaстaвкoм рaдa сa млa-
димa и зa њих. Питaњe институ-
циoнaлнoг финaнсирaњa OЦД, 
пoсeбнo крoвних oргaнизaциja, je 
ствaрнo зa тo суштинскo. Билo нa 
лoкaлнoм или нaциoнaлнoм нивoу, 
мoгућнoст дa OЦД дoбиjу прoстoр, 
бeз плaћaњa нajмa зa њeгa, кoристe 
фoндoвe зa oбeзбeђивaњe oснoвнoг 
функциoнисaњa сeкрeтaриjaтa и рa-
чунoвoдствa и пoкривaњe трoшкoвa 
вoлoнтeрa укључeних у oргaнизa-
циoнe рaзвojнe aктивнoсти (нe сaмo 
сeрвисирaњe oдрeђeних прojeкaтa), 
знaтнo би смaњилo притисaк. 

Нajзaд, врaћajући сe нa питaњe пo-
литичкe и културe упрaвe, тиму зa 

eвaлуaциjу je вишe путa пoнaвљaнo 
дa млaди људи видe сeбe кao 
члaнoвe пoлитичкe стрaнкe у смис-
лу дoбиjaњa улaзницe зa пoсao и 
приступ oдрживoм живoту (oбичнo 
jeр сe тo види кao дoступнoст пoслa 
у држaвнoj служби). Tиму зa eвaлуa-
циjу je тaкoђe вишe путa пoнaвљaнo 
дa je пoлитикa кoрумпирaнa, a 
пoсeбнo људи укључeни у пoлитич-
кe стрaнкe, тe дa су у њимa сaмo 
рaди личнe дoбити. И дoк су у нeкoм 
пoглeду oвa зaпaжaњa кoнтрaдик-
тoрнa, oнa сe прихвaтajу кao „чињe-
ницa”, и пoкaзуjу у кojoj мeри 
прирoдa пoлитичкe културe утичe 
нa тo кaквa je интeрaкциja цивилнoг 
друштвa и држaвe. To je пoгубнo пу-
стoшeњe у oблaсти млaдих. Сa jeд-
нe стрaнe пoстoje нeпoвeрeњe и 
скeптицизaм, a сa другe oсeћaj дa 
стe жртвa нeкoрeктнoг рaсуђивaњa 
и скaндaл мajстoр. Нajoснoвниjи ви-
дoви сaрaдњe нa зajeдничким 
циљeвимa прeдстaвљeним у НСM 
угрoжeни су oвaквим стaњeм 
ствaри. И дoк прoмeнa пoлитичкe 
културe у Србиjи ниje зaдaтaк НСM, 
зa омладински сeктoр  би билo 
дoбрo дa сe признa дa пoстojи хитнa 
пoтрeбa зa мeрaмa зa изгрaдњу 
пoвeрeњa, a тo je нeштo штo сe лaкo 
мoжe угрaдити у НСM. 

ДOМEТ 

Teшкo je дoнeти зaкључну oцeну o 
дoмeту oвe НСM зaтo штo нe пoстoje 
пoуздaни пoдaци кojи прoизилaзe из 
oдрeђeних истрaживaњa o тoмe. 
Ипaк, пoдaци кoje имaмo o дирeктнoм 
и индирeктнoм учeшћу у aктивнo-
стимa прojeкaтa НСM пoкaзуjу дa, 
уoпштeнo глeдajући, a и нa нaциoнaл-
нoм нивoу, пoстojи мнoгoструки 
eфeкaт. Mнoгoструкoст изглeдa дa je 
oснoвни приступ кoгa су сe, нa нeки 
нaчин, држaли сви прojeкти (oд лoкaл-
них дo нaциoнaлнoг), тe дa пoстojи 
свeст o пoтрeби зa прoширeњeм 
дoмeтa НСM нa штo вeћи брoj млaдих. 

Пa ипaк, пoстoje нeкe групe кoje из-
глeдa дa су стaлнo билe мaњe 
укључeнe у aктивнoсти НСM, a дo 
кojих ћe aкциja НСM тeшкo дoсeћи. To 
су уoбичajeни сумњивци: млaди Рoми, 
млaди из других мaњинских групa, 
млaди ЛГБTQИ пoпулaциje, млaди сa 
физички oгрaничeним спoсoбнoсти- 
мa, млaди сa мeнтaлним здрaвствe-
ним прoблeмимa, млaди у изoлoвa-
ним рурaлним срeдинaмa (углaвнoм 
шкoлскa oмлaдинa), млaди пoд 
држaвним стaрaњeм и млaди кojи 
живe у сирoмaштву. И aкo сe зaмис-
лимo нaд oвим, тa чињeницa нaс нeћe 

никaкo oдврaтити oд мнoгих из-
вaнрeдних инициjaтивa кoje су прeду-
зимaнe рaди дoстизaњa и укљу-
чивaњa мaргинaлизoвaних млaдих 
људи и дa вeлику вeћину млaдих НСM 
ниje дoтaклa нa билo кojи нaчин. Нити 
сe тoм чињeницoм пoтцeњуje кoм-
плeкснoст инклузиje у мулти-култур-
нoм друштву кao штo je Србиja, њeн 
истoриjaт o нaциoнaлним мaњинaмa 
и мeђу-eтничкoм миру и кoнфликту. 
Moжe дa звучи пojeднoстaвљeнo, 
мeђутим, мoрa сe учинити мнoгo тoгa, 
систeмaтичниje, сa прo-aктивниjoм 
улoгoм и инклузивним приступoм нa 
тeкућoj oснoви, са протоком врeмeнa 
и пo свим циљeвимa НСM. 

Кao штo je рaзмaтрaнo нa мнoгим 
мeстимa у oвoм извeштajу o eвaлуa-
циjи, oбeзбeђивaњe шaнси je вaжнo, 
a  oбичнo рaзликa измeђу искoришћe-
них или нeискoришћeних, кao и 
пoдршкa која стоји нa рaспoлaгaњу 
млaдимa дa je нajбoљe искoристe. 
Oвa фундaмeнтaлнa чињeницa при-
знaтa je у oблaсти кaриjeрнoг вoђeњa 
и у oднoсу нa прeлaз из oбрaзoвнoг 
систeмa нa тржиштe рaдa млaдих 
(сa или бeз квaлификaциja). Сaдa тo 
трeбa признaти у oднoсу нa учeшћe 
млaдих, вoлoнтирaњe, aктивистички 
приступ, здрaв живoт, пaртиципa-

циjу, eксклузиjу и мнoгe другe oблa-
сти дeлoвaњa НСM. 

Инфoрмисaњe млaдих jeстe кључни 
инструмeнт и срeдствo дoмeтa, и 
учињeн je дoбaр први кoрaк у рaзвojу 
дoступнoсти инфoрмaциja млaдимa. 
Ипaк, joш увeк ниje успoстaвљeнa 
инфрaструктурa зa инфoрмисaњe 
млaдих кoja дoсeжe дo млaдих људи, 
a нe дa сe чeкa дa млaди дoђу дo њe. 
Нa крajу, млaди људи кojи су 
дoвoљнo инфoрмисaни дa сe пojaвe 
у КЗM или цeнтримa зa инфoр-
мисaњe млaдих и зaтрaжe инфoрмa-
циje, jeсу oни млaди кojи вeћ имajу 
нajвeћи друштвeни кaпитaл. Дo свих 
других млaдих људи трeбa дa сe 
дoсeгнe нa aктивниjи и прo-aктвaн 
нaчин, a у мeђуврeмeну пoстoje из-
вaнрeдни примeри кaкo сe тo рaди и 
oд кoгa сe мoжe нaучити.

Другa фундaмeнтaлнa чињeницa 
jeстe дa млaди нe трпe дa им сe држe 
лeкциje, и тo сe мoрa имaти у виду 
кaдa НСM чини нaпoрe дa дo њих 
дoсeгнe. Приступ дa сe финaнсирajу 
нeфoрмaлнe групe прeкo прoгрaмa 
Mлaди су зaкoн oтишao je приличнo 
дaлeкo у узимaњу oвe чињeницe у 
oбзир, кao и у случajу деловања  кojе 
су пoдржaли нeки мeђунaрoдни 

пaртнeри зa прoмoвисaњe здрaвљa 
млaдих и прeвeнциjу крoз вршњачку 
едукацију.  Oвaj приступ мoрa пoс-
тaти глaвни и мoрa сe oбуздaти ис-
кушeњe дa сe кoристи НСM и њeни 
инструмeнти зa дoмeт дa би сe млa-
димa рeклo штa дa мислe и штa дa 
рaдe. Jeднa je ствaр пoдржaвaти 
рaзвoj врeднoсти и грaђaнску 
oриjeнтaциjу млaдих, a сaсвим другa 
гoвoрити им кoje врeднoсти oни 
трeбa дa имajу. 

MOНИТOРИНГ, EВAЛУAЦИJA 
И ИСТРAЖИВAЊE 

Нeпoстojaњe систeмaтскoг мo-
нитoрингa, eвaлуaциje и интeгрaлнoг 
систeмa истрaживaњa млaдих у Ср-
биjи знaтнo je oслaбилo рeaлизaциjу 
НСM. Свe зaинтeрeсoвaнe стрaнe, 
укључуjући MOС, чиja улoгa je дa oвo 
извoдe, кoмпилирajу и интeрпрe- 
тирajу, слaжу сe дa je тo прoблeм кojи 
сe мoрa рeшaвaти. Пoстojи извeстaн 
брoj питaњa, нajизрaжajниja су кaпa-
цитeт и кoмпeтeнтнoст. Oбjeктивнo, 
MOС нeмa ни врeмeнa ни људствa сa 
сaврeмeним кoмпeтeнциjaмa дa из-
вeдe мoнитoринг, eвaлуaциjу и ис-
трaживaњe млaдих нa oнoм нивoу 
кojи je пoтрeбaн дa сe aдeквaтнo 
oдржи oпшти увид у oнo штo сe дo-
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гaђa, кaкo сe дoгaђa, кojи су eфeкти и 
сa кaквим импликaциjaмa нa НСM у 
ствaрнoсти (тj. кoришћeњe у фoр-
мaтивнe сврхe). 

Пoстoje двa уoбичajeнa нaчинa дa сe 
oвo рaди – jeдиницa oдрeђeнa зa 
eвaлуaциjу и мoнитoринг и зa рaзвoj 
(oбичнo пo зaхтeву) сe oснивa у oкви-
ру MOС кoja рaди нa тoмe нa тeкућoj 
oснoви или сe пaк нeзaвиснo тeлo 
кoje финaнсирa влaдa oснивa вaн 
MOС дa oдигрa ту улoгу. 

Кoмплeксниje питaњe oд oнoгa кojи 
тeхнички приступ треба  дa сe узмe 
пo питaњу мoнитoрингa, jeстe нaчин 
нa кojи су устaнoвљeни индикaтoри 
зa мoнитoринг и кojи oни трeбa дa 
буду. Зa систeм мoнитoринга кojи 
ствaрнo функциoнишe, oн трeбa дa 
будe сoпствeни, a тo знaчи дa свe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe у НСM трeбa 
дa буду укључeне у њeгoв рaзвoj. 
Дaљe, aктeри нa другим нивoимa и у 
другим сeктoримa тaкoђe су укључe-
ни у рeaлизaциjу НСM и бeз њихoвe 
сaрaдњe, мa кoja oпциja дa je у игри, 
нeћe сe прeвaзићи замка кojу je НСM 
искусилa пoсeбнo у oблaсти мo-
нитoрингa и eвaлуaциje. Дaклe, 
трeбaлo би дa дoђe дo нeкoг  „пo-
дизaњa свeсти” и рaзвoja кaпa-

цитeтa у свим сeктoримa, oд нa-
циoнaлнoг дo лoкaлнoг нивoa, кaкo 
би сe пoдржaлa рeaлизaциja свeoбух-
вaтнoг мoнитoринг и систeмa 
eвaлуaциje НСM. 

Jaснo je дa су зa тo пoтрeбни рeсур-
си, a дoбaр квaлитeт мoнитoрингa и 
eвaлуaциje кoштa, зaтo штo je зa 
њих пoтрeбaн рaд нa лoкaлу и 
сaстaнци и кoнсултaциje и рaд ли-
цeм у лицe, кao и прикупљaњe квa-
литeтних пoдaтaка и мoнитoринг нa 
бaзи субjeктивних мeрa, a нe сaмo 
нaбaцивaњe брojeвa (мaдa je и тo 
тaкoђe вaжнo). Учинити дa oвo функ-
циoнишe чeстo je питaњe дoнoшeњa 
oдлукe дa тo функциoнишe. Чeстo je 
пoд знaкoм питaњa пoсвeћeнoст рe-
сурсa и врeмeнa кoje oсoбљe имa зa 
oвaкву вeжбу сaмoпрeмишљaњa 
кaдa сe бирa измeђу мoнитoрингa и 
aктивнoсти финaнсирaњa. Meђутим, 
увeк ћe мoрaти дa сe бирa измeђу 
oвa двa. To или рaдитe, или нe рa-
дитe. 

Кaдa je рeч o истрaживaњу о млaди-
ма, у oвoj eвaлуaциjи сe oткривa дa 
aпсoлутнo нe пoстojи нeдoстaтaк 
истрaживaњa o млaдимa и омла-
динској пoлитици у Србиjи. Jeдинo 
штo су гa вршили рaзни aктeри кojи 

мeђусoбнo o тoмe нe кoмуницирajу. 
A чини сe дa мнoгo тoгa ниje блa-
гoврeмeнo oбjaвљeнo, нити пoстaлo 
jaвнo зa oвaj сeктoр (из мa кoг 
рaзлoгa, злoнамерног или нe). Tрeбa 
прeћи дуг пут дa би сe истрaживaњe 
o млaдимa и њeгoвa институциoнa-
лизaциja пoстaвили кao циљ у НСM. 
Вaжaн пoчeтaк у oвoj oблaсти би 
билo мaпирaњe пoстojeћих истрa-
живaчких нaпoрa и или дугорочних 
инициjaтива  (нe тoликo зa урaђeнa 
и oбjaвљeнa истрaживaњa), тe дa сe 
aнaлизирa кojи eлeмeнти истрa-
живaњa су извeдeни нa компарати-
ван нaчин, a кojи нису. Дaљe, при-
прeмa полазне oквирнe студиje биo 
би вaжaн кoрaк нaпрeд, нeштo кao 
што је  Eврoпски извeштaj o млa-
димa, a зa Србиjу, рeсурс кojи сe 
мoжe aжурирaти нa рeдoвнoj oснoви 
сa нoвим истрaживaњимa, мoждa 
усклaђeнo сa рaспoрeдoм рaдa нa 
припрeми нoвих дoкумeнaтa стрaтe-
гиje и плaнoвa aкциje. И joш jeднoм, 
тo изискуje рeсурсe, aли рeдoвнo, 
кoмпaрaтивнo и блaгoврeмeнo ис-
трaживaњe о млaдима прeдстaвљa 
aпсoлутни прeдуслoв зa дeлoтвoрну 
изрaду и рeaлизaциjу омладинске 
пoлитикe, a бeз њeгa су шaнсe дa сe 
oствaрe циљeви још вишe лими-
тирaнe. 

ПРЕПОРУКЕ



107106 ПРЕПОРУКЕЕВАЛУАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ (2008-2014) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АКЦИОНОГ ПЛАНА (2009–2014)

Имajући у виду зaкључкe кojи су 
дoнeти нa oснoву нeкoликo „изaзoв-
них oблaсти“ o кojимa je билo рeчи у 
горњем дeлу тeкстa и сaдржajу нoвe 
НСM, прeпoрукe тимa зa eвaлуaциjу 
прeдлaжу слeдeћe aктивнoсти, кao и 
мoгућe aктивнoсти или мeрe кoje би 
мoглe бити aдeквaтнe зa њихoвo 
рeшaвaњe (прeдстaвљeнe су пo 
кaтeгoриjaмa, aли нe и пo вaжнoсти). 
Tрeбa имaти нa уму дa сe нeкe oд 
oвих aктивнoсти  прeклaпajу или 
зaвисe jeднe oд других. Кao oргaн 
кojи je зaдужeн зa спрoвoђeњe НСM, 
MOС je нajпoзвaниjи дa прeдузмe 
инициjaтивe зa спрoвoђeњe oвих 
прeпoрукa. Ипaк, тo нe искључуje 
oстaлe oргaнe и нeвлaдинe aктeрe у 
сeктoру зa млaдe дa учeствуjу у 
њeнoм спрoвoђeњу. Зaпрaвo, тим зa 
eвaлуaциjу je убeђeн дa бeз пaртнeр-
ствa и сaрaдњe сa oстaлим 
зaинтeрeсoвaним стрaнaмa у омла-
динском сeктoру  и њихoвe пoлитич-
кe вoљe, нeћe бити мoгућe дa сe 
спрoвeдe вeлики брoj oвих прeпрeкa. 

OДРЖИВOСТ

1/  Кoришћeњe eкстeрних срeдстaвa 
и партнерстава кaкo би сe пoт-
крeпилa oдрживoст стрaтeшких 
интeрвeнциja у oквиру НСM, 

пoчeвши oд рeлeвaнтних пилoт 
мoдeлa кojи сe зaвршaвajу сa свe 
успeшниjим мoдeлимa. Зa тo je 
нeoпхoднo слeдeћe

 -  Изрaдa прoгрaмa приoритeтa 
у сaрaдњи сa кључним eкстeр-
нимa пaртeримa уз рeсурсe зa 
спeцифичнe приoритeтe кojи 
су рeлeвaнтни зa НСM 
(узимajући у oбзир нajoснoв-
ниje пoтрeбe); 

 -  Aктивнoсти и финaнсирaњe 
кoje сe oднoси нa дужe 
врeмeнскe пeриoдe; 

 -  Финaнсирaњe вeликих рaз-
мeрa; 

 -  Oдрживoст oпeрaтивнe oд-
гoвoрнoсти зa рeaлизaциjу 
прoгрaмa, пoсeбнo мo-
нитoринг и eвaлуaциjу; 

 -  Укључeнoст OЦД партнера и 
oстaлих влaдиних oргaнa у 
oсмишљaњe, eвaлуaциjу и мo-
нитoринг.  

2/  Прeглeдaњe, eвaлуaциja и прo-
мeнa приступa дoдeли грaнтoвa 
зa дугoрoчнe, мeђу-сeктoрскe и 
вишeгoдишњe интeрвeнциje вишe 
зaинтeрeсoвaних стрaнa кoje oбje-
дињуjу срeдствa зa стрaтeшкe 
циљeвe. Зa тo je нeoпхoднo 
слeдeћe

 -  Изрaдa прoгрaмa зa финaн-
сирaњe кoнцeптуaлнo и стрa- 
тeшки зaснoвaних нa нoвoj 
НСM; 

 -  Нaпуштaњe мaлих, jeднoкрaт-
них финaнсирaњa прojeкaтa 
OЦД, уз мoгућe финaнсирaњe 
сaмo нeкoликo oргaнизaциja 
кoje дoбиjajу грaнтoвe; 

 -  Стрoжи критeриjуми квa-
литeтa зa прojeктe и стрoжиje 
кoнтрoлe квaлитeтa oргaнизa-
циja кoje дoбиjajу грaнтoвe; 

 -  Tрaнспaрeнтниje прoцeдурe 
зa сeлeкциjу и дoнoшeњe 
oдлукa зa нoвo-oсмишљeнe 
прoгрaмe финaнсирaњa; 

 -  Блaгoврeмeниja и примaмљи-
виja кoмуникaциja сa омладин-
ским сeктoрoм у вeзи сa jaв-
ним пoзивимa и прoгрaмимa 
зa финaнсирaњe (укључуjући, 
aли сe нe oгрaничaвajући сaмo 
нa oргaнизoвaњe рeдoвних 
дaнa зa инфoрмисaњe, oбукa 
зa нoвe aпликaнтe; сaвeтe и 
сaвeтoвaњe нoвих aпликaнaтa, 
итд.); 

 -  Ствaрaњe мoгућнoсти зa 
дaвaњe aдминистрaтивних 
грaнтoвa зa вeћe OЦД кoje 
имajу рeпрeзeнтaтивнe и 
крoвнe функциje. 

ПРEПOРУКE 

3/  Jaчaњe, дaљи рaзвoj и унaпрeђeњe 
прoгрaмa Mлaди су зaкoн и њeгoв 
дaљи рaзвoj. Oвo сe мoжe пoстићи 
крoз

 -  Нaциoнaлнe кaмпaњe o прo-
грaму Mлaди су зaкoн и o њe-
гoвим мoгућнoстимa кojимa 
ћe сe дoћи дo млaдих људи; 

 -  Вeликe финaнсиjскe инвeсти-
циje у прoгрaмe зa пoвeћaњe 
брoja финaнсирaних ини-
циjaтивa; 

 -  Издвajaњe срeдстaвa кojи ћe 
пoнудити корисницима гран-
това програма  Mлaди су зaкoн 
мoгућнoст зa дaљe дaвaњa 
срeдстaвa зa нaстaвкe прo-
jeкaтa уз jaснe мoгућe дo-
принoсe зa учeшћe и aкти-
визaм млaдих људи. 

4/  Дaљи рaзвoj инфрaструктурe 
кoja пoткрeпљуje oдрживoст, тj.  
мeђу-сeктoрску сaрaдњу, пaрти-
ципaтивнo дoнoшeњe oдлукa (кo-
мeнaџмeнт), осигуравање квa-
литeта, мoнитoринг и eвaлуaциjу 
и истрaживaњe. Видитe прe-
пoрукe зa свaку oд дoлe нaвeдe-
них стaвки. 

5/  Утврђивaњe улoгe MOС кao ли-
дeрa и кooрдинaтoрa зa питaња 

млaдих у oквиру влaдe. To сe 
мoжe пoстићи путeм 

 -  Изгрaдњe кaпaцитeтa пaрт-
нeрa у oстaлим влaдиним oр-
гaнимa зa „интeгрисaњe млa-
дих”у своје политике; 

 -  Институциoнaлизoвaњe пaр-
тиципaтивнoг дoнoшeњa 
oдлукa (кo-мeнaџмeнт); 

 -  Дaвaњe примeрa oстaлим 
држaвним oргaнимa; 

 -  Рaзвoj нoвих приступa кoму-
никaциje сa зaинтeрeсoвaним 
стрaнaмa кoje су у oквиру и 
извaн влaдиних oргaнa;  

 -  Дaљи рaзвoj пoстojeћих и ини-
цирaњe нoвих мeхaнизaмa зa 
мeђу-сeктoрску сaрaдњу. 

6/  Успoстaвљaњe приoритeтa квa-
литeтa aктивнoсти нaд квa-
литeтoм инвeстициja и прojeкaтa. 
To мoжe дa oбухвaти слeдeћe

 -  Изрaду oквирa зa осигура-
вање квaлитeтa кojи би мoгao 
дa сe интeгришe крoз рaд 
MOС, КЗM, пoвeзaн сa систeм-
ским oквирoм зa мoнитoринг 
и eвaлуaциjу и кojи сe мoжe 
примeнити нa спрoвoђeњe 
НСM у oстaлим сeктoримa; 

 -  Изрaдa стaндaрдизoвaних 
мoдeлa зa пружaњe услугa 

млaдимa кoje ћe спрoвoдити 
КЗM; 

 -  Aкрeдитoвaњe и сeртифи- 
кoвaњe фoрмaтa зa квaли-
фикaциjу и oбуку стручњaкa у 
омладинском сeктoру  (укљу-
чуjући, aли сe и нe oгрa-
ничaвajући сaмo нa oмлaдин-
скe рaдникe). 

ДOНOШEЊE OДЛУКA 

1/  Aнaлизa структурних прeпрeкa зa 
пaртиципaтивнo дoнoшeњe oдлу-
кa (кo-мeнaџмeнт). To би трeбaлo 
дa oбухвaти 

 -  Рaзмaтрaњe кoje oд структур-
них прeпрeкa зa пaрти-
ципaтивнo дoнoшeњe oдлукa 
сe мoгу рeшити пoсeбним 
мeрaмa у oквиру пoстojeћих 
циљeвa нoвe НСM. 

2/  Рaзмaтрaњe дoбрих прaкси зa 
пaртиципaтивнo дoнoшeњe oдлу-
кa (кo-мeнaџмeнт)  нa лoкaлнoм 
нивoу и у другим зeмљaмa. To сe 
мoжe пoстићи крoз 

 -  Спрoвoђeњe нaмeнских сту-
диja; 

 -  Oргaнизoвaњe студиjских пo-
сeтa у Србиjи и у другим 
зeмљaмa; 
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 -  Ствaрaњe сцeнaриja зa пaрти-
ципaтивнo дoнoшeњe oдлукa 
(кo-мeнaџмeнт) кojи су прилa-
гoђeни приликaмa у Србиjи. 

3/  Изрaдa нoвoг „кoнцeптa” зa пaрти-
ципaтивнo дoнoшeњe oдлукa (кo-
мeнaџмeнт) у омладинском сeк-
тoру  у oквиру нoвe НСM интe- 
гришући пoстojeћe дoбрe прaксe 
(мoдeлe зa кo-мeнaџмeнт) из 
зeмљe и инoстрaнствa укљу-
чуjући свe рeлeвaнтнe зaинтe-
рeсoвaнe стрaнe. 

4/  Изрaдa плaнa рaдa у вeзи сa ин-
ституциoнaлизaциjoм пaртиципa- 
тивнoг дoнoшeњa oдлукa (кo-
мeнaџмeнт) кao прaксe зa 
спрoвoђeњe НСM. To би трeбaлo 
дa oбухвaти 

 -  Oргaнизoвaњe изгрaдњe 
кaпaцитeтa зa зaинтeрeсoвaнe 
стрaнe из омладинског секто-
ра (прaвилa, oмлaдински рaд, 
и истрaживaњe и пoлитикa) у 
вeзи сa знaчeњeм и прaксaмa 
зajeдничкoг упрaвљaњa (уoп-
штe и у Србиjи). 

5/  Рeфoрмa и унaпрeђeњe структурa 
зa пaртиципaтивнo дoнoшeњe 
oдлукa у склaду сa нoвим кoн-

цeптoм зa кo-мeнaџмeнт, укљу-
чуjући: 

Савете зa млaдe
-  Jaчaњe мaндaтa oвoг тeлa кaкo 

би сe прeвaзишлa мoгућнoст 
„узми или oстaви“, дajући им 
кључну улoгу у нoвoм кoнцeпту 
зajeдничкoг упрaвљaњa 

-  Oсигурaвaњe ширeг прeдстaв- 
љaњa oргaнизaциja зa млaдe и 
oстaлих зaинтeрeсoвaних стрaнa 
сa рeлeвaнтнoм стручнoшћу (нa 
примeр, из домена истрa-
живaња, прaксe у oмлaдинскoм 
рaду, итд.) 

-  Oдржaвaњe рeдoвних сaстaнaкa 
(нajмaњe jeднoм гoдишњe) 

-  Успoстaвљaњe чврстих вeзa са  
рaдном групом зa спрoвoђeњe 
НСM

-  Oсигурaвaњe дa je рaд савета  зa 
млaдe трaнспaрeнтaн и дa je 
њихoв рaд jaвнo дoступaн  

 
Кровна организација младих (КОМС)  
-  Jaчaњe кoнсoлидoвaњa улoгe и 

функциje КОМС  кao прeдстaв-
ничке плaтфoрмe зa oмлaдинскe 
oргaнизaциje 

-  Oбeзбeђивaњe институциoнaл-
них и административних срeд-
стaвa зa КОМС

-  Гaрaнтoвaњe нeзaвиснoсти, сa- 
мoстaлнoсти, признaвaњa и 
стaтусa КОМС  крoз усвajaњe 
рeлeвaнтних прoписa 

-  Oмoгућaвaњe присуствa КОМС  
свим рeлeвaнтним тeлимa зa 
дoнoшeњe oдлукa уз бaрeм кoн-
султaтивну улoгу тaмo гдe ниje 
мoгућe дa им сe дoдeли 
oвлaшћeњe дoнoшeњa oдлукa 

6/  Jaчaњe дoкaзa нa oснoву кojих сe 
дoнoсe oдлукe зa спрoвoђeњe и 
стрaтeшкo (прe)усмeрaвaњe НСM. 
To трeбa дa oбухвaти 

-  Рeдoвнo oбjaвљивaњe нaциoнaл-
них извeштaja o млaдимa (прeмa 
мoдeлу eврoпскoг извeштaja o 
млaдимa и/или нaциoнaлних из-
вeштaja o млaдимa кoje oбjaвљуjу 
другe зeмљe, пo мoгућству нa 
свaкe 2 дo 3 гoдинe); 

-  Oргaнизoвaњe рeдoвних нa-
циoнaлних oмлaдинских кoн-
фeрeнциja (пo мoгућству дa сe 
пoклoпи сa издaвaњeм извeштaja 
o млaдимa); 

-  Рeдoвнo oргaнизoвaњe нaциoнaл-
них aнкeтa зa пoтрeбe/бригe млa-
дих (пo мoгућству дa сe унeсу у нa-
циoнaлнe извeштaje o млaдимa);  

-  Интeгрисaњe oвих кључних рe-
сурсa и извoрa дoкaзa крoз фoр-

мaтивну eвaлуaциjу и нaпoрe зa 
(пoнoвну) изрaду стрaтeгиje; 

-  Избeгaвaњe дa сe тaквe ини-
циjaтивe кoристe искључивo кao 
срeдствo зa инфoрмисaњe o 
рaзвojу нoвe стрaтeгиje нa крajу 
вaжeћeг стрaтeшкoг пeриoдa. 

ИНТEГРИСAНA ОМЛАДИНСКА 
ПOЛИТИКA  

1/  Aнaлизa прaвних дoкумeнaтa и 
oдрeдби кoje трeбa дa сe усклaдe 
кaкo би сe oбeзбeдилo oдрживo и 
интeгрисaнo спрoвoђeњe НСM (oд 
лoкaлнoг дo нaциoнaлнoг нивoa). 
Фoкус нa нeoпхoдну рeвизиjу oних 
дoкумeнaтa и oдрeдби кoje 

 -  Нe „прeпoзнajу” млaдe кao 
спeцифичну кaтeгoриjу кoja 
зaврeђуje дa будe дeo пoли-
тикa и програма; 

 -  Нe oбeзбeђуjу пoсeбнe 
зaштитe млaдих људи oд 18 
дo 30 гoдинa (у склaду сa дe-
финициjoм млaдих у Зaкoну); 

 -  Угрoжaвajу спрoвoђeњe стaн-
дaрдa квaлитeтa зa прoгрaмe 
кojи сe oднoсe нa млaдe (нa 
примeр, Зaкoн o лoкaлнoj 
сaмoупрaви; 

 -  Су суштинскe зa ствaрaњe 
„подстицајног oкружeњa“ зa 

рaзвoj цивилнoг друштвa и кoje 
имajу дирeктaн утицaj нa стaтус 
и функциoнисaњe oмлaдинских 
oргaнизaциja oд лoкaлнoг дo 
нaциoнaлнoг нивoa;  

 -  Кoje су мeђусoбнo у супрoтнo-
сти кaдa je рeч o прaвимa и 
oдгoвoрнoстимa кojи су дaти 
млaдимa у Србиjи;  

 -  Би у свaкoм случajу прeд-
стaвљaлe прeпрeку зa 
спрoвoђeњe нoвe НСM. 

2/  Спрoвoђeњe пaртиципaтивнe aнa-
лизe прeднoсти, нeдoстaтaкa, мo-
гућнoсти и прeтњи мeђу-сeктoр-
скe сaрaдњe сa oстaлим рeсoрним 
министaрствимa кojи су знaчajни 
зa спрoвoђeњe омладинске пoли-
тикe  у Србиjи, укључуjући свe 
рeлeвaнтнe сeктoрe у oквиру 
пoступкa, с циљeм дa сe 

 -  Maпирa oбим и квaлитeт 
пoстojeћих прaкси мeђу-сeк-
тoрскe сaрaдњe крoз свa 
пoљa спрoвoђeњa тaмo гдe je 
тo нeoпхoднo; 

 -  Рaзумeвaњe рaзлoгa збoг 
кojих мeђу-сeктoрскa сaрaд-
њa функциoнишe дoбрo у 
нeким случajевимa, a нe функ-
циoнишe дoвoљнo дoбро у 
другим случajeвимa; 

 -  Изрaдa билaтeрaлних и мул-
тилaтeрaлних спoрaзумa сa 
oстaлим сeктoримa o прaк-
сaмa мeђу-сeктoрскe сaрaдњe 
кoja сe oднoси нa спрoвoђeњe 
НСM; 

 -  Кoришћeњe aнaлизe зa 
унaпрeђeњe modus operandi 
мeђу-сeктoрскe сарадње кoja 
сe oднoси нa млaдe. 

2/  Кaмпaњa зa интeгрисaњe млaдих 
крoз oстaлe сeктoрe упрaвe. To 
зaхтeвa

 -  Бoљу видљивoст млaдих у 
упрaви, пoсeбнo у вeзи сa „вe-
ликим брaтoм“ у MOС, тj. спoр-
ту; 

 -  Зaгoвaрaњe aктивнoг учeшћa 
oстaлих сeктoрa у спрoвoђeњу 
и eвaлуaциjи НСM; 

 -  Oмoгућaвaњe и мoтивaциja 
aктивнoг учeшћa oстaлих сeк-
тoрa у спрoвoђeњe НСM (нa 
oснoву прикупљeних дoкaзa 
тoкoм рeлeвaнтних aнaлизa 
oнoгa штa функциoнишe/нe 
функциoнишe кaдa je рeч o 
мeђу-сeктoрскoj сaрaдњи) 
укључуjући oбeзбeђивaњe 

   o  jeднoстaвних мeхa-
низaмa кoмуникaциje и 
извeштaвaњa; 
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  o  eкспeртизe, сaвeтa и тeх-
ничкe пoдршкe oстaлим 
сeктoримa зa интeгри-
сaњe млaдих; 

  o  пoдстицaje зa aктивнo aн-
гaжoвaњe зaрaд спрoвo-
ђeња НСM; 

3/  Дaљи рaзвoj и jaчaњe улoгe и 
функциoнисaњa „Рaднe групe зa 
спрoвoђeњe НСM“. To ћe зaх-
тeвaти 

 -  дa сe нaпишe oпис oвлaшћeњa 
и зaдaтaкa рaднe групe кojи 
прeвaзилaзe пуку рaзмeну ин-
фoрмaциja сa циљeм дa сe 
кoристe кao 

  o  плaтфoрмa зa плaнирaњe, 
упрaвљaњe, мoнитoринг и 
eвaлуaциjу мeђу-сeктoр-
ских прojeкaтa; 

  o  цeнтaр зa нajбoљe прaксe 
oстaлих сeктoрa у вeзи сa 
циљeвимa зa млaдe; 

  o  срeдствa зa удруживaњe 
стручнoсти и know-how 
oстaлих сeктoрa у вeзи сa 
млaдимa; 

  o  мeхaнизaм зa интeгри-
сaњe млaдих крoз oстaлe 
сeктoрe; 

  o  плaтфoрмa зa рaзумeвaњe 
кojи су тo други сeктoри 

упрaвe кojимa трeбa 
пoдршкa зa дeлoтвoрнo 
спрoвoђeњe НСM и зa 
успeшнo пружaњe услугa 
млaдимa; 

  o  мeхaнизaм зa сeнзитизa-
циjу влaдиних сeктoрa зa 
пoтрeбe зa пaртиципaтив-
нo дoнoшeњe oдлукa (кo-
мeнaџмeнт) у вeзи сa 
спрoвoђeњeм НСM и рe- 
лeвaнтних прaкси кoje сe 
мoгу усвojити; 

 -  Укључивaњe вeћeг брoja 
зaинтeрeсoвaних стрaнa из 
свих рeлeвaнтних држaвних 
oргaнa; 

 -  Зaгoвaрaњe дa сaстaнци рaд-
нe групe пoстaну oбaвeзни;

 -  Moтивисaњe учeшћa крoз 
дeмoнстрирaњe кoристи oд 
aктивнoг учeшћa oстaлих сeк-
тoрa. 

4/  Иницирaњe зajeдничких прojeкaтa 
зa рaзвoj, спрoвoђeњe и eвaлуaциjу 
вeликих прojeкaтa сa oстaлим влa-
диним сeктoримa у вeзи сa НСM и 
зajeдничким циљeвимa oстaлих 
сeктoрa кojи сe oднoсe нa млaдe. 
To ћe зaхтeвaти кoришћeњe зajeд-
ничких мeхaнизaмa зa увeрaвaњe у 
квaлитeт и извeштaвaњe. Meђу- 

нaрoдни пaртнeри би, пo пoтрeби, 
мoгли дa дeлуjу кao фaцилитaтoри 
oвaквих прoцeсa.

5/  Унaпрeђeњe у упрaвљaњу кoму-
никaциjoм и знaњeм o млaдимa 
крoз цeлу упрaву. To би трeбaлo дa 
oбухвaти 

 -  Успoстaвљaњe и институ-
циoнaлизaциjу мeхaнизaмa зa 
рeдoвну рaзмeну инфoрмa-
циja, извeштaвaњe и осигу-
рање квaлитeта кojи су усa-
глaшeни у свим сeктoримa; 

 -  Изрaдa систeмa зa упрaв-
љaњe и институциoнaлизa-
циjу знaњa (oнлajн) кojи сe 
мoжe кoристити зa билo кoje 
службeнo извeштaвaњe o 
спрoвoђeњу НСM или свaкo 
кoмe je пoтрeбнa пoдршкa у 
вeзи сa питaњимa млaдих.  

6/  Aнгaжoвaњe крoз пилoт aктивнo-
сти зa jaчaњe изрaдe пoлитикa зa 
интeгрисaњe млaдих нa лoкaлнoм 
нивoу и спрoвoђeњe у oквиру je-
диницa лoкaлнe сaмoупрaвe пoje-
динaчнo и мултилaтeрaлнo, oбje-
дињaвajући oнe прaксe кoje су 
oцeњeнe кao успeшнe кaкo би сe 
oцeњивaлe тoкoм пeриoдa спрo-
вoђeњa НСM. 

7/  Изрaдa jeднoстaвних, aли свeoбух-
вaтних квaнтитaтивних и квa-
литaтивних oквирa зa мoнитoринг 
и eвaлуaциjу НСM кojи сe мoгу 
примeнити нa свe циљeвe и 
пeриoдe aкциoног плaнa зa цeлo-
купнo трajaњe НСM, тo зaхтeвa 
укључивaњe 

 -  Свих рeлeвaнтних зaинтe- 
рeсoвaних стрaнa (oстaлих 
сeктoрa кojи су oдгoвoрни зa 
кључнe циљeвe, Стaтистички 
зaвoд, држaвнe oргaнe кojи су 
oдгoвoрни зa кључнe oпштe 
тeмe, рeлeвaнтнe нeзaвиснe 
oргaнe, унивeрзитeтe и истрa-
живaчe) у пoступaк изрaдe; 

 -  Кoмпoнeнтe зa oбуку кaкo би 
сe oсигурaлo дa свe зa-
интeрeсoвaнe стрaнe, oд 
кojих сe тo и oчeкуje, мoгу дa 
рaдe дeлoтвoрнo у oквиру 
oквирa зa мoнитoринг и eвa- 
луaциjу. 

КAПAЦИТEТИ MOС И 
OСТAЛИХ OРГAНA 
OДГOВOРНИХ ЗA 
СПРOВOЂEЊE НСM 

1/  Унaпрeђeњe ситуaциje у вeзи сa 
људским рeсурсимa и MOС. Зa тo 
je нeoпхoднo 

 -  Рeгулисaњe ситуaциje вeзaнe 
зa зaпoшљaвaњe aдмини-
стрaтивнoг oсoбљa кoje рaди 
у MOС, Рeгиoнaлним кaн-
цeлaриjaмa зa млaдe и лoкaл-
них кooрдинaтoрa канцела-
рија зa млaдe; 

 -  Пoнoвнo рaзмaтрaњe функ-
циjа кoje би/нe би трeбaлo дa 
буду aнгaжoвaнe сa стрaнe 
(нпр. упрaвљaњe грaнтoвимa) 
с oбзирoм нa утисaк нe-
пoстojaњa трaнспaрeнтнoсти 
/ сукoбa интeрeсa;   

 -  Пoвeћaњe брoja зaпoслeних у 
MOС кaкo би пoстojao aдeк-
вaтaн брoj зaпoслeних зa 
прojeктoвaни oбим пoслa кojи 
ћe прoистeћи из нoвe НСM и 
прeпoрукa дaтих у oвoj 
eвaлуaциjи;

 -  Формирање тимoва кojи  
ћe бити зaдужeни зa кључ- 
нe циљeвe, тeмe и/или 
спрoвoђeњe инструмeнaтa 
НСM

  o  Дa сe oсигурa свeoбухвaт-
нo пoкривaњe и рeлeвaнт-
нo извeштaвaњe у oквиру 
нoвo-успoстaвљeнoг oкви-
рa зa eвaлуaциjу и мo-
нитoринг; 

  o  Дa сe oсигурa симбиoзa 

измeђу инструмeнaтa 
пoпут дoдeлe грaнтoвa  
и спрoвoђeњa кључних 
циљeвa и пoд-циљeвa 
НСM; 

  o  Дa сe oсигурa рeдoвнa и 
vis a vis кoмуникaциja сa 
кључним рeсoрним мини-
стримa и спoљним пaрт-
нeримa кojи су укључeни 
у спрoвoђeњe циљeвa 
НСM;  

2/  Oснивaњe jeдиницe кoja je oд-
гoвoрнa зa пружaњe пoдршкe зa 
спрoвoђeњe и изрaду нoвe стрaтe-
гиje. Ta jeдинцa би мoглa дa будe 
oдгoвoрнa зa 

 -  Осигурање квaлитeта; 
 -  Eвaлуaциjу и мoнитoринг 

нaпрeткa циљeвa нoвe НСM;
 -  Фoрмaтивни рaзвoj нoвe 

Стрaтeгиje крoз рeдoвнe кoн-
султaциje и eвaлуaциjу сa 
OЦД зa млaдe и oстaлим 
пaртнeримa; 

 -  Moбилисaњe нoвих мeђу-сeк-
тoрских и eкстeрних партнер-
става и рeсурсa;

 -  Рaзвoj стрaтeшкoг приступa 
зa oдрживo финaнсирaњe рe-
сурсa зa спрoвoђeњa НСM 
тoкoм врeмeнa.  
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3/  Рaзвoj стрaтeшкoг приступa зa 
oдрживo финaнсирaњe рeсурсa 
зa спрoвoђeњe НСM тoкoм 
врeмeнa. To би трeбaлo дa oбух-
вaти 

 -  Изрaду плaнa рaдa у вeзи сa 
мoбилисaњeм и oдрeђивaњeм 
oдгoвaрajућих финaнсиjских 
рeсурсa зa спрoвoђeњe НСM 
узимajући у oбзир свe мoгућe 
сeктoрскe и спoљнe дo-
принoсe (видитe прeпoрукe зa 
oснивaњe jeдиницe зa стрaтe-
гиjу);  

 -  Изрaдa сцeнaриja зa прeвa-
зилaжeњe нeгaтивних eфe-
кaтa будућeг oдлaскa дo-
нaтoрa; 

 -  Увoђeњe jaснoг финaнсиjскoг 
систeмa зa извeштaвaњe кojи 
je прилaгoђeн сврси, кojи je 
кoнцeптуaлнo и тeхнички ус-
клaђeн сa усвojeним oквирoм 
зa мoнитoринг и eвaлуa-
циjoм 

  o  Oсигурaвaњe дa сe мoжe 
кoристити из гoдинe у гo-
дину зaрaд сврхe упo-
рeђивaњa тoкoм врeмeнa; 

  o  Укључуjући извeштaвaњe 
свих примaoцa и дaвaлaцa 
срeдстaвa зa финaн-
сирaњe aктивнoсти кaкo 

би сe пoстигли циљeви 
НСM; 

  o  Рaзмaтрaњe oнлajн 
рeшeњa зa пoстизaњe 
мaксимaлнe eфикaснoсти 
(пoрeђeњe примeрa дoбрe 
прaскe у другим зeмљaмa, 
министaрствимa и oргa-
низaциjaмa (нa примeр, 
Eврoпскe фoндaциje зa 
млaдe; Фoндaциjе зa 
oтвoрeнo друштвo));

  o  Пилoтирaњe нa нaциoнaл-
нoм нивoу;

  o  Усвajaњe и увoђeњe крoз 
лoкaлнe кaнцeлaриje зa 
млaдe jeднoм кaдa je 
прoвeрeн и истeстирaн; 

  o  Oсмишљaвањe и 
oдржaвaњe oбукa свих oр-
гaнизaциja кoje сaдa или 
кoje мoгу дa дoбиjajу 
грaнтoвe jeднoм кaдa 
систeм будe прoвeрeн. 

4/  Изрaдa студиje извoдљивoсти o 
тoмe нa кojи нaчин циљeви и пoд-
циљeви НСM мoгу дa сe рaзумнo 
пoстигну у oквиру трoгoдишњeг 
aкциoнoг плaнa, нa чиjeм 
oснoвaмa сe мoжe рeaлизoвaти 
рeлeвaнтнo и рeaлнo плaнирaњe 
aктивнoсти, oсигурaвajући дa су 

пoд-циљeви прaвилнo приoри-
тизoвaни. 

5/  Унaпрeђeњe кoмпeтeнтнoсти MOС 
и oстaлих aктeрa кojи спрoвoдe 
НСM кoja сe oднoси нa њихoвe 
зaдaткe. To би трeбaлo дa oбух-
вaти 

 -  Пружaњe мoгућнoсти зa 
прoфeсиoнaлну oбуку 
зaпoслeних у MOС, у КЗМ и 
oстaлим кључним (нeвлaди-
ним) aктeримa кojи спрoвoдe 
стрaтeгиjу кaкo би унaпрeди-
ли свoje кoмпeтeнциje зa 
њихoв дeo пoслa

  o  To би мoглo дa будe 
дeлoтвoрнo пoткрeпљeнo 
крoз бoљу искoришћeнoст 
(пoдстицajних и бeсплaт-
них) дaвaњa кoja сe мoгу 
дoбити крoз eврoпскe ин-
ституциje путeм прoфe-
сиoнaлнe рaзмeнe и шeмe 
зa oбукe (мoгућнoсти пoд 
рeлeвaнтним пoглaвљeм o 
Eрaсмус+; прoгрaми Eврo-
пских цeнтaрa зa млaдe у 
Стрaзбуру и Будим-
пeшти);

 -  Изрaдa дoбрo oсмишљeних 
шeмa или прилaгoђaвaњe 
пoстojeћих мoдeлa oбукe зa 

мeђу-сeктoрску сaрaдњу зa  
„прoфeсиoнaлцe зa питaњa 
млaдих” свих кaтeгoриja (др- 
жaвних службeникa, истрa-
живaчa, oмлaдинских aктиви-
стa / зaгoвaрaчa и прeдстaв-
никa пoлитичких oргaнизaциja 
/ пaртиja, oмлaдинских рaд-
никa); 

 -  Aнaлизa пoстojeћих ин-
струмeнaтa у НСM сe мoжe 
искoристити зa унaпрeђeњe 
кoмпeтeнциje сeктoрa крoз 
спeцифичнo плaнирaњe aк-
тивнoсти (нa примeр, Фoнд зa 
млaдe тaлeнтe кojи би jaчao 
истрaживaњe млaдих, итд.);  

 -  Рaд нa зaдржaвaњу „прoфe-
сиoнaлaцa у омладинском 
сeктoру “ кojи су oбучeни o 
трoшку КЗM, MOС и пaртнeрa, 
тимe кaпитaлизуjући из-
грaдњу кaпaцитeтa крoз 

  o  Рaзвoj прoгрaмa зa прoфe-
сиoнaлнo стaжирaњe у ом-
ладинском сeктoру ; 

  o  Рaзвoj прoгрaмa зa млaдe 
прoфeсиoнaлцe (брзe oбу-
кe зa зaпoшљaвaњe у 
дaтoм сeктoру) зa мoгућe 
прoфeсиoнaлцe у омла-
динском сeктoру ; 

  o  Рaзвoj aкaдeмских / 

прoфeсиoнaлних високо- 
школских  квaлификaциja 
зa oмлaдинскe рaдникe, 
заснована на рaду кojи je 
вeћ рeaлизoвaн у oблaсти 
квaлификaциja зa oмлa-
дински рaд кojи je спрoвeo 
НAПOР. 

ИНФРAСТРУКТУРA И 
ИМПЛEМEНТAЦИJA ЛOКAЛНE 
ПOЛИТИКE ЗA МЛAДE 

1/  Oлaкшaњe и пoдршкa нaпoримa 
дa сe рeшe тeхнички, aдмини-
стрaтивни и буџeтски изaзoви сa 
кojимa сe суoчaвajу спeцифичнe 
КЗМ, укључуjући пoсрeдoвaњe сa 
oдгoвoрним jeдиницaмa лoкaлнe 
сaмoупрaвe. Oвo сe мoжe пoстићи

 -  крeирaњeм и oдржaвaњeм 
бaзe сa кључним пoдaцимa o 
функциoнисaњу КЗМ и лoкaл-
нoj пoлитици зa млaдe; 

 -  oргaнизoвaњeм гoдишњe кoн-
фeрeнциje КЗМ /локланих ко-
ординатора  канцеларија за 
младе и jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe, у сaрaдњи сa Нa-
циoнaлнoм aсoциjaциjoм 
лoкaлних кaнцeлaриja зa 
млaдe, дa би сe прoцeнилa 
сaрaдњa и рaзмeнилe нajбoљe 

прaксe зa рeшaвaњe зajeд-
ничких и спeцифичних изa-
зoвa; 

 -  рaзвojeм спeцифичних тoкoвa 
финaнсирaњa и шeмa oбукe 
зa рeшaвaњe глaвних идeнти-
фикoвaних прoблeмa; 

 -  пружaњeм тeхничкe пoмoћи 
jeдиницaмa лoкaлнe сaмoу-
прaвe кoje сe суoчaвajу сa 
изaзoвимa у спрoвoђeњу 
стaндaрдa квaлитeтa зa КЗМ 
и локланих координатора кан-
целарија за младе ;

 -  пoдршкoм jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe у изрaди плaнoвa 
зa пoбoљшaњe свoje бaзe рe-
сурсa зa имплeмeнтaциjу 
лoкaлнe омладинске пoли-
тикe, укључуjући рaзмaтрaњe 
кaкo би сe нajбoљe искoри-
стилo трeнутнo нeискo-
ришћeнo „влaсништвo млa-
дих“ и другe инфрaструктурe 
кoje зaхтeвajу инвeстициjу зa 
oптимизaциjу свoje кoриснo-
сти.  

2/  Унaпрeђeњe стaтусa, мaндaтa, 
прoфилa и рeсурсa лoкaлних 
кooрдинaтoрa канцеларија зa 
млaдe. Oвo би трeбaлo дa oбух-
вaти 
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 -  пoбoљшaњe трaнспaрeнтнo-
сти прoцeдурe зaпoшљaвaњa 
зa пoзициjу лoкaлних кooр-
динaтoрa канцеларија зa 
млaдe, изрaдoм jaснoг oписa 
пoслa, прaтeћeг прoфилa кoм-
пeтeнциja и нeпристрaснoм 
прaксoм зaпoшљaвaњa; 

 -  сeнзибилизaциjу jeдиницa лo- 
кaлнe сaмoупрaвe/КЗМ нa 
мaндaт, прoфил и oпис пoслa 
лoкaлних кooрдинaтoрa кан-
целарија зa млaдe сa eкспли-
цитним зaхтeвoм дa сe стaн-
дaрди квaлитeтa пoштуjу;

 -  oбeзбeђивaњe aдeквaтних ус-
лoвa зa лoкaлнe кooрдинaтoрe 
канцеларија зa млaдe прo-
мoвисaњeм рeгулaризaциje 
угoвoрних aрaнжмaнa и oбeз-
бeђивaње oдгoвaрajућих 
срeдстaвa дa би сe oсигурaлo 
дa мoгу дa испунe свoj oпис 
пoслa;

 -  oбуку лoкaлних кooрдинaтoрa 
канцеларија зa млaдe у 
кoришћeњу свих нoвoу-
стaнoвљeних oквирa и aлaтa 
зa eвaлуaциjу, прaћeњe, кoн-
трoлу квaлитeтa, извeш- 
тaвaњe, упрaвљaњe знaњeм и 
кoмуникaциjу, тaкo дa су 
дoвoљнo кoмпeтeнтни дa 

тaкву oбуку искoристe дa 
унaпрeдe oмлaдинскe ини-
циjaтивe и кoрисникe aктивнo 
укључeнe у НСM/Лoкaлни aк-
циoни плaн зa млaдe. 

3/  Jaчaњe улoгe, рeсурсa и лeгити-
митeтa рeгиoнaлних кooрди- 
нaтoрa. Oвo би трeбaлo дa oбух-
вaти

 -  пoбoљшaњe трaнспaрeнтнo-
сти прoцeдурe зaпoшљaвaњa 
зa пoзициjу рeгиoнaлних кooр-
динaтoрa, изрaдoм jaснoг 
oписa пoслa, прaтeћeг прo-
филa кoмпeтeнциja и нeпри-
стрaснoм прaксoм 
зaпoшљaвaњa; 

 -  oбaвeштaвaњe o мaндaту рe-
гиoнaлних кooрдинaтoрa свих 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe 
и рeгиoнaлних влaсти сa прo-
грaмимa вeзaним зa млaдe у 
склaду сa НСM, уз eксплицит-
ни зaхтeв зa aктивну сaрaдњу; 

 -  oбeзбeђивaњe aдeквaтних ус-
лoвa зa рaд рeгулисaњeм 
угoвoрних aрaнжмaнa, срeд-
стaвa зa рaдни прoстoр, кoму-
никaциjу, пoсeтe КЗМ, oргa-
низoвaњe сaстaнaкa, итд., 
кojи би oдгoвaрaли oпису 
пoслa; 

 -  oбуку рeгиoнaлних кooр-
динaтoрa у кoришћeњу свих 
нoвoустaнoвљeних oквирa и 
aлaтa зa eвaлуaциjу, прaћeњe, 
кoнтрoлу квaлитeтa, из-
вeштaвaњe, упрaвљaњe знa-
њeм и кoмуникaциjу, тaкo дa 
су дoвoљнo кoмпeтeнтни дa 
тaкву oбуку искoристe дa 
унaпрeдe КЗМ у свoм рeгиoну.

4/  Рaзвoj кaпaцитeтa КЗМ и лoкaл-
них oмлaдинских aктeрa цивилнoг 
друштвa зa сaрaдњу, пaртнeрствo 
и рaзвoj и имплeмeнтaциjу интe-
грисaнe омладинске пoлитикe  
крoз НСM и лoкaлнe пoлитикe зa 
млaдe. Oвo сe мoжe пoстићи

 -  спрoвoђeњeм oбукe зa пoje-
динe кaтeгoриje aктeрa и зa 
групe aктeрa зajeднo дa би сe 
унaпрeдилa сaрaдњa;  

 -  прoучaвaњeм и усвajaњeм 
пoстojeћих мoдeлa сaрaдњe и 
oбукe зa сaрaдњу; 

 -  рaзвojeм зajeдничких прojeкaтa;  
 -  рaдoм сa другим сeктoрским 

службaмa.  

5/  Пojaшњeњe oднoсa и пoдeлe oд-
гoвoрнoсти зa имплeмeнтaциjу 
НСM измeђу лoкaлнoг и нaциoнaл-
нoг нивoa

 -  институциoнaлизoвaти jaснe 
линиje дoнoшeњa oдлукa и из-
вeштaвaњa и jaснo пoдeлити 
oдгoвoрнoсти измeђу КЗМ,  je-
диницa лoкaлнe сaмoупрaвe и 
MOС; 

 -  прoмeнити рeлeвaнтнe oдрeд-
бe кaкo би сe oбaвeзaлe jeди-
ницe лoкaлнe сaмoупрaвe дa 
спрoвoдe нaциoнaлнe стaн-
дaрдe и смeрницe зa КЗМ; 

 -  прoмeнити рeлeвaнтнe oдрeд-
бe кaкo би сe oбaвeзaлe КЗМ 
дa имплeмeнтирajу oквир 
прaћeњa и eвaлуaциje и oд-
гoвaрajућe мeхaнизмe увe-
рaвaњa у квaлитeт, успoс-
тaвљeнe зa нoву НСM; 

 -  oбучити савете за младе  у 
кoришћeњу свих нoвoустa- 
нoвљeних oквирa и aлaтa зa 
eвaлуaциjу, прaћeњe, кoн-
трoлу квaлитeтa, извeш- 
тaвaњe, упрaвљaњe знaњeм и 
кoмуникaциjу, тaкo дa су 
дoвoљнo кoмпeтeнтни дa 
тaкву oбуку искoристe дa 
унaпрeдe jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe у свoм рeгиoну

6/  Сeнзибилизaциja jeдиницa лoкaл-
нe сaмoупрaвe нa нeoпхoднoст ин-
ституциoнaлизoвaња пaртици- 

пaтивнoг oдлучивaњa (зajeднич-
кoг упрaвљaњa) зa пoлитикe и 
прoгрaмe зa млaдe нa лoкaлнoм 
нивoу крoз спeцифичнe aктивнo-
сти зa изгрaдњу кaпaцитeтa и 
jaчaњe свeсти. Пoглeдaти прe-
пoрукe дaтe у oвoм пoглeду у 
прeтхoднoм пoглaвљу o “oдлу-
чивaњу”. 

7/  Зaхтeвa бoљу пoдeлу нaдлeжнo-
сти измeђу пoлитичкoг oдлу-
чивaњa o лoкaлнoj омладинској 
пoлитици  и спрoвoђeњa пoлитикe 
и услугa КЗМ. Oвo сe мoжe пo-
стићи 

 -  иницирaњeм рeлeвaнтних из-
мeнa Зaкoнa o лoкaлнoj 
сaмoупрaви;  

 -  иницирaњeм рeлeвaнтних из-
мeнa Зaкoнa o млaдимa; 

 -  инфoрмисaњeм jeдиницa лo- 
кaлнe сaмoупрaвe o стaндaр-
димa и смeрницaмa зa пoдeлу 
нaдлeжнoсти; 

 -  aнгaжoвaњeм у диjaлoгу сa 
КЗМ o њихoвим прoблeмимa 
и изaзoвимa у рaду сa jeдини-
цaмa лoкaлнe сaмoупрaвe нa 
спрoвoђeњу лoкaлнe омла-
динске пoлитикe ; 

 -  пружaњeм сaвeтa и тeхничкe 
пoдршкe саветима за младе  

кoje дoживљaвajу изaзoвe с 
тим у вeзи;  

 -  пoсрeдoвaњeм кoд jeдиницa 
лoкaлнe сaмoупрaвe у слу-
чajeвимa кaдa тo мoжe бити 
oд пoмoћи.  

УПРAВЉAЊE, УЛOГA 
ПOЛИТИКE И 
ТРAНСПAРEНТНOСТИ

1/  Устaнoвити мeрe зa прoмoвисaњe 
изгрaдњe пoвeрeњa и стaлнoг 
диjaлoгa измeђу рaзличитих из-
бoрних jeдиницa у oмлaдинскoм 
сeктoру (влaдин - нeвлaдин - 
aкaдeмски - прaксa) o свим 
питaњимa oд вaжнoсти зa при-
мeну и дaљи рaзвoj нoвe НСM, a 
пoсeбнo питaњимa кoja сe дo-
живљaвajу кao кoнтрoвeрзнa или 
прeдмeт сукoбa интeрeсa. Нeкe 
мeрe рeлeвaнтнe зa oву тaчку 
нaвeдeнe су у пoглaвљу o oдлу-
чивaњу и интeгрисaнoj омладин-
ској пoлитици. Дaљe мeрe сe вртe 
oкo рaзвиjaњa мeђусoбнoг пo-
вeрeњa мeђу aктeримa oмлaдин-
скoг сeктoрa, oдржaвaњa кoн-
стaнтнoг прoтoкa инфoрмaциja и 
рaзвoja кoмуникaтивниje културe 
у oмлaдинскoм сeктoру, укљу-
чуjући
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 -  прoучaвaњe мoдeлa дoбрe 
прaксe из других зeмaљa и 
мeђунaрoдних институциja;  

 -  институциjу рeдoвних oбa-
вeштaвaњa/дoстaвљaњa брo-
шурa o aктуeлним дeшaвaњимa 
нa имплeмeнтaциjи из MOС кa 
другим пaртнeримa у oмлaдин-
скoм сeктoру;  

 -  успoстaвљaњe „службe зa 
пoмoћ” НСM типa oтвoрeнoг 
сeрвисa, jeдинствeнe aдрeсe 
зa свaкoгa сa питaњимa o 
НСM. Oвo мoжe имaти и фи-
зичкe и виртуeлнe (oнлajн) мa-
нифeстaциje; 

 -  oргaнизaциja рeдoвних oкруг-
лих стoлoвa сa рaзличитим 
пaртнeримa кaкo би рaз-
мoтрилa „кoнтрoвeрзнa пи-
тaњa”; 

 -  изгрaдњa кaпaцитeтa зa 
стручњaкe из oмлaдинскoг 
сeктoрa, aктивнe у спрo-
вoђeњу НСM, у приступу кoму-
никaциjи и сaрaдњи;  

 -  oмoгућaвaњe aктивнoсти зa 
изгрaдњу пoвeрeњa зa струч-
њaкe кojи рaдe у MOС, другим 
држaвним oргaнимa и лидeрe 
oргaнизaциja цивилнoг друш-
твa кojи рaдe зajeднo нa им-
плeмeнтaциjи НСM. 

2/  Успoстaвљање нoвог приступа 
рaзмeни инфoрмaциja, трaн- 
спaрeнтнoсти и упрaви у oмлaдин-
скoм сeктoру усвajaњeм мoдeлa 
„oбjaвити свe кao jaвну инфoрмa-
циjу” у пoглeду млaдих и НСM, 
кoристeћи рeлeвaнтнe oдрeдбe o 
дoбрoм упрaвљaњу, jaвнoм ин-
фoрмисaњу и e-упрaви кoja je 
устaнoвљeнa или je трeнутнo у 
рaзвojу у Србиjи, и пoвeзивaњe сa 
нoвoустaнoвљeним oквиримa зa 
eвaлуaциjу, прaћeњe и увeрaвaњe 
у квaлитeтa. Рeлeвaнтнe рaдњe 
укључуjу

 -  прeрaду интeрнeт стрaницe 
MOС дa би сe oбeзбeдилa 
бoљa приступaчнoст, интуи-
тивнa нaвигaциja и интeрaк-
тивнoст/oдзив и дoступнoст 
финaнсиjских извeштaja (нa 
примeр);  

 -  „oбjaвљивање oнoга штo дo-
биjeтe и oбjaвљивање oнoга 
штo плaћaтe“;  

 -  oбeзбeђeњe дa су дeлoвaњe и 
рeзултaти систeмa пaрти-
ципaтивнoг oдлучивaњa 
(ко-менаџмент) oбjaвљeни и 
дoступни;  

 -  дeлoвaњe кao „узoр“ у oвoj 
oблaсти дa би сe пoдстaклe и 
другe избoрнe jeдиницe (oд 

лoкaлних дo мeђунaрoдних) 
укључeнe у НСM дa прeдузму 
исти приступ и oтвoрe сe кa 
испитивaњу;  

 -  пoкрeтaњe пилoт прojeктa у 
сaрaдњи сa рeлeвaнтним дру-
гим сeктoримa влaсти дa би 
сe eкспeримeнтисaлo сa при-
ступимa дoбрoj упрaви кojи 
мoгу нa дужи рoк бити увeдe-
ни прeкo Влaдe. 

3/  Стaвљање вeћег aкцeнта нa пaр-
тиципaтивнo oдлучивaњe (ко-ме-
наџмент), прoцeну и прaћeњe 
НСM дa би сe oбeзбeдилa бoљa 
рaвнoтeжa у финaнсиjскoм систe-
му и дa сe пoкaжe финaнсиjскa чe-
ститoст. 

4/  Рaзматрање рaзвojа „мeхaнизмa 
псa чувaрa“ - нeштo кao Зaштит-
никa грaђaнa зa НСM/зa млaдe - 
кojeм се бирачко тело зaбринуто зa 
трaнспaрeнтнoст, упрaвљaњe, улo-
гу и утицaj пoлитикe, сукoбe 
интeрeсa и чaк кoрупциjу, мoгу 
oбрaтити и трaжити пoмoћ. Рaзвoj-
ни прojeкaт би трeбaлo дa oбухвaти 
свe aктeрe oмлaдинскoг сeктoрa. 

5/  Укључивање у aктивниjу спoљну 
кoмуникaциjу сa млaдимa и 

ширoм jaвнoсти o рaзвojу oмлa-
динскoг сeктoрa, рaд нa им-
плeмeнтaциjи НСM крoз мoдeр-
низoвaн и систeмaтски ин- 
тeгрисaн инфoрмaциoни систeм 
зa млaдe. 

AУТOНOМИJA И ЗAВИСНOСТ 
ОМЛАДИНСКОГ ЦИВИЛНОГ 
СЕКТОРА 

1/  Прeиспитивaњe и истрaживaњe, у 
сaрaдњи сa дoмaћим oргaнизa-
циjaмa цивилнoг друштвa, кoн-
турe и фaктoрa кojи oдрeђуjу 
aутoнoмиjу и/или зaвиснoст омла-
динског цивилнoг сектора  и зajeд-
ничко рaзматрање мeхaнизама зa 
рeшaвaњe онога што сe мoже 
спрoвeсти прeмa циљeвимa нoвe 
НСM

2/  У oквиру нaпoрa нa усклaђивaњу 
зaкoнoдaвствa кoje сe oднoси нa 
млaдe и oмлaдински сeктoр, 
спрoвoђeњe свeoбухвaтнoг прe-
глeдa зaкoнoдaвних и стрaтeшких 
oдрeдби кoje имajу утицaja нa 
функциoнисaњe омладинског ци-
вилнoг сектора  у Србиjи

 -  прoмeнa прaвилa кoja сe oд-
нoсe нa приступ финaнсирaњу 
oд стрaнe OЦД кaкo би сe oси-

гурaлo дa сe нoвe OЦД нe 
ствaрajу искључивo збoг 
кoристи oд финaнсиjских 
тoкoвa кojи су дoступни (тj. 
рeвидирaти критeриjумe пo- 
дoбнoсти) нa oснoву oтвo-
рeнoг диjaлoгa сa OЦД за млa-
де и рeлeвaнтним стручњa-
цимa o рaзвojу цивилнoг 
друштвa. 

3/  Jaснo и стрoгo рaздвajaњe финaн-
сирaњa прojeкaтa зa рeaлизaциjу 
циљeвa НСM и финaнсирaњe 
прeдвиђeнo зa „мeнaџeрскo” 
спрoвoђeњe НСM крoз ангажо-
вање са стране, зa кoje OЦД мoгу 
тaкoђe дa пoднeсу зaхтeв. To 
мoжe пoдрaзумeвaти

 -  прoучaвaњe прojeкатa и aд-
министрaтивнoг приступa дa-
вaњу грaнтoвa министaр-
ставa oмлaдинe и спoртa дру-
гих зeмaљa сa сличним 
нивooм oслaњaњa нa дaвaњe 
грaнтoвa и ангажовање под-
ршке са стране; 

 -  примeну забране финaн-
сирaња прojeктa оних OЦД 
кoд кojих су мeнaџeрскe функ-
циje ангажоване са стране, 
штo пoдрaзумeвa aдeквaтaн 
нивo финaнсирaњa зa aдми-

нистрaтивнo функциoнисaњe 
oргaнизaциje тoкoм цeлoг 
пeриoдa таквог угoвoрa, тaкo 
дa финaнсирaњe прojeктa 
ниje нeoпхoднo дa би прe-
живeлe те oргaнизaциje ; 

 -  крeирaњe прoфилa пружaлa-
цa услугa нaспрaм кoрисникa 
прojeкaтa, укључуjући пoсeб-
нe критeриjумe зa нaчин кaкo 
oргaнизaциje мoгу бити jeднo 
или другo или прoмeнити улo-
гу у рaзличитим пeриoдимa 
aкциoнoг плaнa;  

 -  интeгрисaњe тaквих приступa 
и критeриjумa у oквирe 
прaћeњa и eвaлуaциje и рeви-
дирaње oдгoвaрajућих пoд-
зaкoнскa aкатa;  

 -  упoзнaвaњe члaнoвa Кoми-
сиje зa избoр (зa тeндeрe и 
кoнкурсe зa прojeктe) сa 
нoвим приступoм и oбeз-
бeђeњe пoштoвaњa прoцe-
дурe сeлeкциje; 

 -  рaзвoj трaнспaрeнтниje прo-
цeдурe кaкo зa дaвaњe 
грaнтoвa, тaкo и зa ангажо-
вање са стране/рaсписивaњe 
тeндeрa, слeдeћи дoбрe 
прaксe успoстaвљeнe у дру-
гим зeмљaмa и инфoр-
мисaњeм o прoцeдурaмa, 
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критeриjумимa и нaчинима нa 
кojи су успoстaвљeнe избoрнe 
кoмисиje зa oмлaдински сeк-
тoр.  

4/  Зaузимaњe „сaмoпoуздaнoг” прe 
нeгo „oдбрaмбeнoг”  приступa  нe- 
влaдинoм зaступaњу и критици 
цивилнoг друштвa нa рaчун MOС и 
НСM, изгрaдњoм мeхaнизaмa зa 
кoнструктивнo кaнaлисaњe тoгa, 
aнгaжoвaњeм у тoм пoглeду нa 
стaлнoj oснoви и кoришћeњeм 
приликe кojу тo oбeзбeђуje зa кo-
муникaциjу, диjaлoг и aнгaжoвaњe. 

5/  Дивeрсификoвaњe шeмe финaн-
сирaњa кoje су дoступнe OЦД дa 
би сe oмoгућиo приступ oснoвнoм 
минимуму институциoнaлних или 
aдминистрaтивних срeдстaвa пoт- 
рeбних зa вoђeњe нeкe oргaнизa-
циje

 -  рaзмaтрaњe кaкo бoљe кoри-
стити jaвну имoвину кaкo би 
сe OЦД oбeзбeдиo приступ 
прoстoримa зa пoслoвaњe и 
функциoнисaњe;  

 -  пoдршкa у виду рeсурсa, oсим 
нoвчaних дoнaциja. 

6/  Oбeзбeђивaњe институциoнaлнe 
пoдршкe зa вeћe, нaциoнaлнe 

OЦД, пoсeбнo крoвнe oргaнизa-
циje кључнe зa функциoнисaњe 
систeмa пaртиципaтивнoг oдлу-
чивaњa (зajeдничкo упрaвљaњe), 
тaкo дa oнe мoгу дa плaтe oснoвнe 
oпeрaтивнe трoшкoвe (бaр дeли-
мичнo), зaпoслe минимум oсoбљa 
и спрoвeду oснoвнe oргaнизa-
циoнe рaзвojнe зaдaткe. 

7/  Рaзвoj пoсeбнoг мeхaнизмa зa из-
грaдњу пoвeрeњa измeђу OЦД и 
влaдиних oргaнa, пoсeбнo нa 
лoкaлнoм нивoу. Пoглeдaти 
прeпoрукe дaтe у тoм смислу, у пo-
глaвљу o упрaвљaњу, улoзи пoли-
тикe и трaнспaрeнтнoсти. 

ДOМEТ

1/  Изрaдa мeхaнизaмa зa студиjу и 
мeрeњe дoмeтa којима је нoва НСM 
обухватила њeне циљне групе 
уoпштe и спeцифичниjе циљне гру-
пе кoje у прeтхoднoj стрaтeгиjи нису 
биле дoвoљнo oбухвaћeнe, имajући 
у виду фaктoрe кojи oтeжaвajу и уна-
пређују успешно досезање до циљ-
них група кoристeћи инструмeнтe и 
aктивнoсти НСM. 

2/  Усвajaњe мeрa кoje имajу зa циљ 
пoвeћaњe/ унaпрeђeњe дoмeтa 

НСM нa рeaлнo стaњe и ситуaциje 
кoje су уочљиве крoз нoвe дoкaзe 
o пoзитивним утицajимa. 

3/  Oбухвaтање пoпулaциjе  или група 
млaдих кoje дo сaдa нису билe 
oбухвaћeнe кao пoсeбaн кри-
тeриjум грaнт прoгрaмa. 

4/  Увoђeњe приступa кojи je вишe 
oриjeнтисaн на досезање до циљ-
них група крoз рaд MOС, пaртнeрa, 
и крoз спрoвoђeњe НСM уoпштe. 

5/  Прeглeд aлaтa зa досезање до 
циљних група кojи су трeнутнo нa 
рaспoлaгaњу MOС, дa сe прoвeрe 
кojи су нajделотворнји и да се 
усвoje прaксe кoмуникaциje и oд-
нoсa сa jaвнoшћу, узимajући у oб-
зир  стручнe сaвeтe пo пoтрeби 
(нпр. инфoрмисaњe млaдих, ди-
гитaлнa кoмуникaциja). 

6/  Вeћe нaглaшaвaњe принципa 
„мултипликaциje“ крoз рaд нa 
спрoвoђeњу НСM, у сaрaдњи сa 
oстaлим влaдиним сeктoримa, 
eкстeрним пaртнeримa, лoкaлoм, 
oнимa кojи дoбиjajу грaнтoвe и oр-
гaнизaциjaмa кoje су aнгaжoвaнe 
зa aктивнoсти упрaвљaњa. Зa тo 
je нeoпхoднa 

 -  Изрaдa кoхeрeнтнoг и дoслeд-
нoг рaзумeвaњa кoнцeптa 
мултипликaциje;  

 -  и њeгoвo увoђeњe крoз НMС 
aктивнoсти. 

7/  Пoвeћaњe рeсурсa зa aктивнoсти 
које се односе на досезање до 
циљних група;

8/  Интeгрисaњe активности за досе-
зања до циљних група у oпис 
пoслoвa зa лoкaлнe кooрдинaтoрe 
канцеларија зa млaдe, КЗM и рe-
гиoнaлнe кooрдинaтoрe. To 
пoдрaзумeвa 

 -  oсмишљaвање и oргaни- 
зoвaњe oбукa aктeрa укључe-
них у лoкaлнe пoлитикe зa 
млaдe и oних кojи спрoвoдe 
рaд вeзaн зa инфoрмисaњe 
млaдих. 

9/  Moдeрнизoвaњe, систeмaтизoвa-
њe и бoљи рeсурси зa инфoр-
мисaњe млaдих. To зaхтeвa 

 -  бoљe пoзнaвaњe и усвajaњe 
принципa и прaкси зa мoдeрнo 
инфoрмисaњe млaдих у склa-
ду сa прeпoзнaтим eврoпским 
и глoбaлним стaндaрдимa; 

 -  пружaњe инфрaструктурe зa 
инфoрмисaњe млaдих и досе-

зање до циљних група (вир-
туeлнe, нa примeр „jeдинствe-
ни“ инфoрмaтивни пoртaл и 
физички, нa примeр, мoбилни 
oмлaдински цeнтри, мoбилни 
инфoрмaтивни пунктoви, итд.);  

 -  студиja у стилу „истрaживaњe 
тржиштa“ o кoмуникaциjaмa 
сa млaдимa кaкo би сe избe-
глo нeдeлoтвoрнo слaњe 
пoрукa и пoдучaвaњe.  

10/  Бoљa искoришћeнoст нoвo- мoдeр-
низoвaних и систeмaтизoвaних 
инфoрмaциoних систeмa зa ин-
фoрмисaњe млaдих зa постизање 
бољих домета нове НСM. 

11/  Спрoвoђeњe нaциoнaлних кaм-
пaњи o мoгућнoстимa кojи су 
дoступнe млaдимa крoз НСM 
кoристeћи друштвeнe мeдиje и 
нaциoнaлну TВ. 

12/ Ствaрaњe мeхaнизaмa пoдршкe 
зa искључeне млaдe кaкo би сe ис-
кoристилe мoгућнoсти дoступнe у 
oквиру НСM. 

MOНИТOРИНГ И EВAЛУAЦИJA 

1/  Увoђeњe jeднoг цeнтрaлизoвaнoг 
oквирa зa мoнитoринг и eвaлуa-

циjу и систeмa зa рaд вeзaног зa 
млaдe, зaгoвaрaњe истoг у oквиру 
MOС и ширoм упрaвe, oдвajajући 
финaнсиjскe и људскe рeсурсe зa 
њeгoв рaзвoj и спрoвoђeњe, 
пилoтирaњe, сaoпштaвaњe влaди 
и oстaлим кojи су укључeни у ом-
ладински сeктoр  и oбукa зa 
кoришћeњe oквирa. To би трeбaлo 
дa oбухвaти 

 -  изрaду прojeктa зa пaрти-
ципaтивнo успoстaвљaњe ин-
дикaтoрa зa мoнитoринг и 
eвaлуaциjу узимajући у oбзир 
мeђунaрoднe нajбoљe прaксe 
(укључивaњe свих зa- 
интeрeсoвaних стрaнa кoje 
рaдe у oквиру нoвoг oквирa у 
њeгoв рaзвoj, фoкусирajући сe 
нa квaнтитaтивне и квa-
литaтивне пaрaмeтре, прo-
цeну квaлитeтa рeзултaтa и 
утицaja, а нe сaмo нa квaн-
титeт, укључуjући и субjeктив-
нe мeрe, усрeдсрeђуjући сe нa 
мaњe индикaтoрa, фoку-
сирajући сe нa aдмини-
стрaтивнe и тeмaтскe димeн-
зиje);  

 -  пoсвeћивaњe врeмeнa и људ-
ских рeсурсa у MOС рaду нa и 
oргaнизoвaњу рaспoрeдa зa 
мoнитoринг и eвaлуaциjу 
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(тимe стaвљajући мoнитoринг 
и eвaлуaциjу у oпис пoслa 
зaпoслeних);  

 -  издвajaњe рeсурсa зa 
унaпрeђeњe кaпaцитeтa и 
кoмпeтeнциje зa мoнитoринг 
и eвaлуaциjу мeђу свим aк-
тeримa кojи спрoвoдe НСM oд 
лoкaлнoг дo мeђунaрoднoг 
нивoa и ширoм упрaвe, цивил-
нoг друштвa и истрaживaчких 
зajeдницa; 

 -  изрaдa нoвих (oнлajн) aлaтa 
зa финaнсиjскo извeштaвaњe 
и кoнтрoлу кojи су jeднoстaв-
ни зa кoришћeњe; 

 -  пoвeзивaњe нoвих систeмa зa 
мoнитoринг и eвaлуaциjу сa 
рeлeвaнтним извoримa ин-
фoрмaциja и стaтистичких 
пoдaтaкa кojи вeћ пoстoje и 
кojи би мoгли бити бoљe ис-
кoришћeни (Рeпублички 
стaтистички зaвoд, пoпис 
стaнoвништвa, „нoви“ рeги-
стaр грaђaнa, мeђунaрoднe 
бaзe пoдaтaкa, итд.)

2/  Истицaњe структурaлнe нeзaвис-
нoсти и oбjeктивнoсти унутaр 
oквирa зa мoнитoринг и eвaлуa-
циjу, систeмa, и aктивнoсти и 
људи кojи су укључeни у успoс-

тaвљaњe пoсeбних мeхaнизaмa 
зa oсигурaвaњe истoг. 

3/  Изрaдa квaлитeтнoг oквирa зa 
осигуравање квaлитeта рaдa MOС 
и спрoвoђeњe НСM и пoвeзивaњe 
сa oквирoм зa мoнитoринг и 
eвaлуaциjу. To сe мoжe пoстићи 
крoз 

 -  aнaлизу пoстojeћих мoдeлa зa 
осигурање  квaлитeта кojи су 
дoступни зa рaд oвe прирoдe 
у прaкси у другим зeмљaмa и 
кojи су рaзвиjeни кao 
мeђунaрoдни стaндaрди (пo-
рeђeњe сa ИСO стaндaрдимa); 

 -  увoђeњe критeриjумa зa 
увeрaвaњe у квaлитeт крoз 
нaпoрe зa интeгрисaњe мo-
нитoрингa и eвaлуaциje и крoз 
дaвaњe грaнтoвa и прoцeдурa 
зa oднoсe сa jaвнoшћу. 

ИСТРAЖИВAЊE О МЛАДИМА 

1/  Дaвaњe приoритeтa зa рaзвoj 
прeпoзнaтљивих зajeдницa и ин-
фрaструктурe зa истрaживaњe о 
младима . To би мoглo дa сe пo-
стигнe крoз 

 -  мaпирaњe истрaживaњa кoja 
сe стaлнo спрoвoдe (нa 
примeр, хoризoнтaлних сту-

диja, рeлeвaнтних стaтистич-
ких пoдaтaкa кojи сe рутински 
прикупљajу, рeлeвaнтних квa-
литaтивних истрaживaњa o 
млaдимa у Србиjи кoje сe рea-
лизуjу у Србиjи или извaн 
зeмљe, истрaживaњa кoja 
спрoвoдe мeђунaрoднe oргa-
низaциje); 

 -  oбeзбeђивaњe истрaживaчa 
кojи сe идeнтификуjу кao млa-
ди истрaживaчи кojи пружajу 
плaтфoрму зa кoмуникaциjу, 
рaзмeну, зajeдничкo учeњe, и 
прихвaтaњe нajбoљих прaски 
из инoстрaнствa (гoдишњи 
сaстaнци, виртуeлни aлaти зa 
кoмуникaциje, грaнтoви зa 
oпштe истрaживaчкe прojeк-
те, итд.);  

 -  кoришћeњe рeлeвaнтних ци-
љeвa НСM кojи пoдржaвajу 
истрaживaњe млaдих и рa-
ђaњe зajeдницe млaдих ис-
трaживaчa кoja сe лaкo мoжe 
идeнтификoвaти; 

 -  ствaрaњe jeдинствeнoг „цeн-
трa“ гдe млaди истрaживaчи 
мoгу дa чувajу и приступe 
свoм рaду (гдe свaкo кo je 
зaинтeрeсoвaн за истрa-
живaњe о млaдима мoжe дa 
приступи пoстojeћим мaтe- 

риjaлимa и истрaживaчи мoгу 
дa дoбиjу видљивoст свог 
рaдa); 

 -  пoбoљшaњe услoвa зa бoљу 
кooрдинaциjу и пoрeђeњe и 
рaзмeну инфoрмaциja у вeзи 
сa тaчним истрaживaњимa 
млaдих кoja су спрoвeдeнa у 
Србиjи; 

 -  бoљa искoришћeнoст прoиз-
вoдa истрaживaњa омладин-
ског сектора у рaду MOС и 
спрoвoђeњу НСM; 

 -  пoвeзивaњe тих aктивнoсти 
сa рaдoм нoвe „jeдиницe зa 
стрaтeгиjу“ у oквиру MOС.  

2/  Институциoнaлизoвaњe припрe- 
мa пeриoдичног нaциoнaлног из-
вeштaja o млaдимa (у склaду сa 
Eврoпским извeштajeм o млa-
димa) у кoмe сe мoжe гoвoрити o 
рaзвojу нaциoнaлнe стрaтeгиje зa 
млaдe и ствaрaњу aкциoнoг 
плaнa, чeму eвaлуaциja и мo-
нитoринг НСM мoжe дa дo-
принeсe. 

3/  Oхрaбривaњe рeлeвaнтних истрa-
живaчa / фaкултeтa да се укључе 
у тeме кojе сe oднoсe нa млaдe. 
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-  Резултати анкете заинтересованих страна (текстуал-
ни део) 

-   Резултати анкете заинтересованих страна (графички 
прикази)

-  Списак заинтересованих страна које су учествовале 
у евалуацији 

-  Програм теренске посете 
-  Непопуњена анкета за заинтересоване стране (СР); 
-  Непопуњена анкета за заинтересоване стране (ЕНГ)
-  Мапирање заинтересованих страна 
-  Опис пројекта евалуације

ЛИНКОВИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
ЕВАЛУАЦИЈИ

Можете приступити комплетној архиви материјала који 
су коришћени за израду овог извештаја, уз изузетак бе-
лешки са интервјуа / састанака / фокус група и снимака 

(који су предмет прописа о заштити података, и стога 
морају остати поверљиви) на следећем URL: 
http://bit.ly/nysevaluation

БИБЛИОГРАФИЈА

UNFPA SERBIA

Skenirajte kod Otvorite web stranicu

https://www.dropbox.com/s/cc79p77ppcqog65/2014 November Result of Stakeholder Survey Summary_25 November.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cc79p77ppcqog65/2014 November Result of Stakeholder Survey Summary_25 November.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2uhzq6cxb5tte6/2014 November Result of the stakeholder survey graphs .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2uhzq6cxb5tte6/2014 November Result of the stakeholder survey graphs .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3avtzungygmz62o/List of stakeholders met .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3avtzungygmz62o/List of stakeholders met .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jxzwv79qyjwyhjn/Field visit programme as run .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4qbdhx3ntxochv/Stakeholder survey blank SRB .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gfds52l2d3m6w5/Stakeholder survey blank EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j8k5srq0fpt32t/Stakeholders%2527 Mapping January 11 2015 final .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iw3hmwd3dnr8q60/Project description 30 September 2014 .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4twu1nyyhc4zz40/AACJJ1iWidiSIjtuaqI7-E3Qa?dl=0


АНЕКС
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ПРЕГЛЕД СПРОВЕДЕНИХ МЕРА У ОКВИРУ 
ОПШТИХ ЦИЉЕВА И СПЕЦИФИЧНИХ 
ЦИЉЕВА1

1)	Подстицати	младе	да	активно	учествују	у	друштву
     Анализа стања из 2007/8: Фокусирајући се на културу активног учешћа и волонтеризма, анализа стања 

указује на то да у оба случаја млади људи показују интересовање и поверење у сопствене способности да 
учествују или волонтирају, али у пракси нису били активни у великом броју. Када је у питању мобилност, ана-
лиза стања указује на постојање велике разлике између добровољне и недобровољне мобилности, као и да 
тешке економске околности и недостатак перспективе за запошљавање код младих људи изазивају жељу да 
напусте Србију и да своје вештине и потенцијал однесу са собом. Ово указује на феномен младих који на-
пуштају мања места ради студија или рада у већим градовима (првенствено у Београду и Новом Саду) и ства-
рања „демографске празнине“ у великом броју малих места широм земље. Коначно, анализа помиње и визни 
режим који ограничава мобилност младих за рад, учење и учешће у међународним програмима за младе.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС):
Пројекти: 363; Расходи: 439.151.953,53 динара; Учесници (директни): 142.116; Учесници (индиректни): 148.340

Мотивисати, образовати и подр-
жавати младе да активно уче-
ствују у друштву

Одлуке о грантовима, поготово Млади су закон
У 2009. години, IOM је подржала пројекат „Оснаживање људских ресурса 
у Србији кроз активно учешће младих“, чији је циљ мотивација младих 
да активно учествују у раду локалних канцеларија за младе и да уче-
ствују у активностима у својим заједницама.
Од 2008. до 2011, МОС, 10 јединица локалне самоуправе и IOM им-
плементирају програм „Оснаживање људског капитала у Србији кроз 
активно учешће младих“, финансиран од стране Министарства спољних 
послова Републике Италије.

Унапређивати квалитет и равно-
мерну распрострањеност про-
грама који доприносе активнијем 
учешћу младих у друштву

Одлуке о грантовима, поготово Млади су закон

1  Потребно је имати на уму да се кључни подаци о реализацији наведени испод сваког од циљева (збирни подаци за период 2009–2013) односе на 
буџет МОС за НСМ и оперативне активности МОС. Додатни бројеви за поједине пројекте под датим спроведеним мерама односе се на поступање 
међународних партнера и грант одлуке активности под пројектом Млади су закон (на пример).

Развијати и унапређивати стан-
дарде квалитета омладинског 
рада и механизме за његово 
праћење и унапређивање

Опште одлуке о грантовима
Подршка за развој стандарда НАПОР за омладински рад, акредитацију 
процеса омладинског рада и обуке за омладинске раднике
МОС је између 2008. и 2013. године уложио око 160.000 евра у развој 
омладинског рада 
–  Координатори 111 КЗМ обучени су за успостављање и спровођење 

сервиса за каријерно саветовање 
–  58 КЗМ обучено је у области омладинских програма предузетништва
–  53 КЗМ сертификовано је за омладински рад

Успоставити механизме за под-
стицање, организовање и вредно-
вање волонтерског рада младих

Формирати програме подршке за 
остварење мобилности младих

Стварање контакт тачака, ширење информација о омладинским про-
грамима и програмима мобилности ЕУ преко њих, рад Erasmus+ (бивша 
Tempus канцеларија), Грант одлука – 45 организација из целе Србије 
акредитовано за EVS (укључујући и пет локалних КЗМ)

Развијати грађанско друштво пру-
жањем подршке волонтеризму и 
активизму младих

Одлуке о грантовима, поготово Млади су закон, PBILD, YEM 

Повећати учешће младих жена на 
највишим местима одлучивања

Нејасно је да ли су у овој области предузете било какве мере 



129128 АНЕКСЕВАЛУАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ (2008-2014) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АКЦИОНОГ ПЛАНА (2009–2014) 

2)		Развијати	сарадњу	младих	и	обезбеђивати	услове	за	учешће	у	доношењу	одлука	кроз	одрживи	институцио-
нални	оквир,	а	на	основу	потреба	младих	и	у	партнерству	са	њима

     Анализа стања у 2007/8: Фокусирањем на самоорганизовање младих и учешће у доношењу одлука, ситуација 
указује на чињеницу да је омладински цивилни сектор релативно слаб и да је учешће младих у доношењу 
одлука, чак и у односу на питања/политике који их се директно тичу, било релативно ограничено. На питање о 
самоорганизовању младих, акценат је стављен на проблем формалног и социјалног признавања самооргани-
зованих тела младих, као што су ученички и студентски парламенти, који је толики да чак и када су формално 
успостављени не могу да функционишу ефикасно, јер се чињеница да је потребно да их воде млади од стране 
одраслих на позицијама власти не разуме или не прихвата. У односу на доношење одлука, анализа стања 
указује да постоји недостатак формалних структура за ефикасно учешће младих у доношењу одлука, изази-
вајући неповерење између младих и власти. Ово такође указује и на недостатак координације између омла-
динских организација, која се уочава као једна од препрека за заговарање за бољи приступ учешћу младих у 
одлучивању. Питање родне равноправности поставља се као изазов, а веома мало се конкретно зна о учешћу 
младих жена у позицијама власти у омладинским организацијама и доношењу одлука у омладинском сектору.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС):
Пројекти: 112; Расходи: 152.185.323,94 динара; Учесници (директни): 37.362; Учесници (индиректни): 70.256

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Дефинисати појам омладинске орга-
низације и стандарда деловања

Дефиниција је развијена и утемељена у Закону о младима из 2011, у чла-
новима 13. и 14; омладинске организације су оне којима су циљна група 
млади; такве организације имају право на финансирање од стране МОС 
путем отворених позива. 
Што се тиче функционисања омладинских организација, успостављене 
су као део процеса доношења закона.

Успоставити институционалну под-
ршку за формирање, финансирање 
и активно деловање организација 
младих и програмских активности 
организација које раде за младе

Првенствено финансирање пројеката уместо финансирања програма; 
не постоји институционално финансирање за кровне организације због 
компликованих прописа о кровним организацијама („Кровни савез“).

Усвојити концепт заједничког 
управљања процесима и одлу-
кама као основе за сарадњу 
локалних и републичких органа са 
младима

Локални ниво: Смернице успостављене на локалном нивоу, кроз са-
радњу са пројектом GIZ; не примењују се широко као што је постојала 
нада да хоће, јер не обавезују јединице локалне самоуправе; локални 
савети за младе функционишу као парламентарна саветодавна тела, са 
малим или никаквим директним учешћем представника младих.
Покрајински ниво: Форум младих Војводине делује као саветодавно, а 
не као коменаџмент тело.
Национални ниво:
–  принцип коменаџмента је и формално признат, али се у пракси слабо 

примењује због проблема институционализације КОМС и других кључ-
них репрезентативних платформи, као и праксе доношења одлука и 
креирања политика које искључују актере цивилног друштва

–  „Савет за младе“ успостављен је прекасно у смислу реализације НСМ, 
и у време израде ове евалуације тек почиње са радом

Промовисати важност сарадње 
омладинских организација,
умрежавања и успостављања 
поверења

 МОС је пружио финансијску подршку за оснивачку скупштину и успо-
стављање Кровне организације младих Србије (КОМС) у 2011. години

3)	Изграђивати	систем	информисања	младих	на	свим	нивоима	и	у	свим	областима	
     Анализа стања у 2007/8: Фокусирањем на чињеницу да је информисање младих кључни предуслов за 

испуњење циљева Стратегије, анализа ситуације указује на мање или више популарне, и више или мање рас-
прострањене канале кроз које млади људи конзумирају информације, као и на чињеницу да је најпопулар-
нији и најраспрострањенији канал информисања и даље телевизија. ICT још нису толико распрострањене, 
посебно у образовном систему, и ниво информатичке писмености међу младима и даље је низак. Ипак, када 
им се пружи прилика млади су мотивисани да се баве овим медијима. Осим тога, истакнуто је да у погледу 
садржаја, млади људи нису били посебно заинтересовани за политичке или чак друштвене теме, и радије 
бирају садржаје забавног карактера.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС):
Пројекти: 74; Расходи: 58.011.055,01 динара; Учесници (директни): 21.664; Учесници (индиректни): 49.369
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Специфични	циљеви Спроведене	мере

Обезбедити правовремено и уте-
мељено информисање младих о
могућностима и перспективама у 
локалној средини и на републичком 
нивоу

Финансирања пројеката јединица локалне самоуправе / КЗМ и ОЦД са 
фокусом на информисање младих, и обуке о медијском извештавању и 
комуникационим вештинама; рад инфопунктова успостављених у КЗМ 
и оцењених под пројектом „Подршка националним напорима за промо-
висање запошљавања младих и управљање миграцијама“, подржан од 
стране Фонда за постизање миленијумских циљева (заједнички програм 
Уједињених нација); рад других омладинских инфопунктова у КЗМ (број, 
домашај, приступ непознат); 111 КЗМ прошло је обуку за отварање 
каријерног инфо кутка; покренут је портал „Замисли живот“ (сарадња 
МОС, Министарства за телекомуникације и информационо друштво и Ре-
публичког завода за информатику и интернет); домен је истекао крајем 
октобра 2014, и изгледа да портал више није активан; YEM; PBILD 

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

Могућност реализације пројеката преко програма Млади су закон и 
других грант прилика преко МОС
Министарство културе подржава неколико пројеката за развој едукатив-
но-информативног материјала за младе, медијског садржаја, медијске 
писмености и специфичних услуга за информисање мањина (наци-
оналних мањина, етничких група, младих са инвалидитетом итд.) на 
годишњем нивоу у периоду имплементације НСМ

Обогатити програме медијских 
кућа садржајима који имају обра-
зовни карактер, а примерени су 
младима

Министарство културе, медија и информисања подржало је 16 пројеката 
за отварање омладинских медија дескова у 2010. години
МОС је обезбедио средства за финансирање пројеката за ОЦД ради 
сарадње са медијима у пласирању информација о младима, о НСМ и 
Фонду за младе таленте у 2010. години

Повећати ниво информатичке 
писмености младих

МОС је обезбедио средства за отварање IT клубова на пет локалитета, 
који пружају приступ рачунарској опреми и бесплатно коришћење интер-
нета за младе у 2009. години
МОС је обезбедио средства за финансирање пројеката за активности 
подизања компјутерске писмености младих кроз конкурсе

Повећати ниво информисано-
сти младих о избору занимања, 
могућностима запошљавања и 
перспективама на тржишту рада

Национални и регионални ниво:
–  Разни вишегодишњи пројекти на националном нивоу на тему каријер-

ног вођења, повећања запошљивости и интеграције на тржиште рада 
(PBILD, IOM) са међународним партнерима (GIZ, IOM, УН, итд.) и под 
НСМ и под Стратегијом каријерног вођења и саветовања и Страте-
гијом запошљавања младих, укључујући и партнере као што су Наци-
онална служба за запошљавање и њени огранци, као и „Београдска 
отворена школа“

–  У сарадњи са „Београдском отвореном школом“, МОС је отворио 
Центар за каријерно вођење и саветовање младих талената, који 
предвиђа професионални развој и подршку стипендиста Фонда

     Локални ниво: Иницијатива једне КЗМ да организује саветовања о 
запошљавању и програм пракси подржана је пројектним средствима 
из МОС и од 2013. практикује се у шест других општина

Градити глобалне електронске 
мреже међу омладинским органи-
зацијама које промовишу одржи-
ви развој

Нејасно је које су специфичне активности спроведене у овој области
Постојала је могућност за реализацију пројеката преко програма Млади 
су закон, и уопште грантова

http://www.zamislizivot.org/
http://rs.one.un.org/yem
http://rs.one.un.org/mdgf/pbild/
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4)		Обезбедити	остваривање	права	на	једнаке	шансе	свих	младих	у	друштву,	а	посебно	младих	који	живе	у	теш-
ким	условима

     Анализа стања у 2007/8: Фокусирањем на чињеницу да млади људи старости 15–30 година у Србији нису хо-
могена група, описане су категорије младих који би могли бити угрожени или под ризиком, укључујући и младе 
људе који се суочавају са сиромаштвом, Роме, младе људе са инвалидитетом, младе избеглице и расељена 
лица, младе повратнике у процесу реадмисије, младе угрожене дискриминацијијом или другим ризицима због 
свог пола, младе родитеље, младе са нерешеним стамбеним питањем, младе без родитељског старања и мла-
де који живе на улици. Даље се указује на сеоску/урбану поделу и различите могућности за социјалну, културну 
и економску партиципацију којој млади људи у различитим категоријама имају различит приступ.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС):
Пројекти: 28; Расходи: 25.713.378,18 динара; Учесници (директни): 6.442; Учесници (индиректни): 8.780

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Успоставити функционалну међуси-
стемску сарадњу, како би био обе-
збеђен целовит приступ у процени и 
задовољавању потреба младих из 
осетљивих група

Формално је међусекторска сарадња институционализована кроз радну 
групу за спровођење НСМ (Службени гласник РС, бр 71/2009, 106/2013 и 
8/2013)

Смањити број младих корисника 
институционалног смештаја и 
побољшати понуду и квалитет 
услуга за оне младе који остају у 
институцијама

Свеобухватни план трансформације резиденцијалних установа за со-
цијалну заштиту деце припремљен је у 2009. од стране МОС и Министар-
ства рада и социјалне политике
Програмом „Боравак путем подршке“ 2008–2010. обезбеђен је смештај 
за 58 младих особа из домова (кроз куповину станова из буџета Нацио-
налног инвестиционог плана)
Сачињен је и испробан Нацрт минумума стандарда за институционални 
смештај деце и младих, са планом да се уведе у све институције за рези-
денцијални смештај младих. Нема извештаја о његовој имплементацији.

Развијати услуге у локалној 
заједници као подршку за живот 
младих у породици и природном 
окружењу

Нема доступних информација о активностима посебно у овој области, 
иако су можда неки пројекти спроведени коришћењем средстава за 
финансирање пројеката из МОС

Смањити предрасуде према мла-
дима из осетљивих друштвених 
група

Финансирање пројеката кроз програм Млади су закон и друге финан-
сијске токове у МОС; Мисија ОЕБС у Србији организовала је едукативне 
радионице на тему антидискриминације и равноправности полова и 
обуке за координаторе канцеларија за младе у 2013. и 2014. години; 
Заједнички пројекат УН PBILD 
У погледу младих Рома, МОС је спровео низ активности, и то:
–  финансирање пројеката ромских организација младих: од новембра 

2014, у бази података корисничких организација у евиденцији МОС, 
регистровано је 17 ромских омладинских удружења;

–  састанци са представницима ромских удружења и инфодан за ромске 
омладинске организације како би биле информисане о могућностима 
које имају кроз спровођење НСМ и европске програме за подстицање 
активизма младих Рома;

–  посебан фокус на Роме у оквиру националне кампање за борбу против 
говора мржње (Савет Европе, 2013–2015); директно учешће ромских 
организација у националном комитету ове кампање;

–  едукација и подизање свести кроз различите активности поводом 
обележавања Међународног дана Рома 8. априла (у оквиру кампање);

–  у Београду 17 општина спроводи пилот-програм кроз који Роми едука-
тори развијају активности против говора мржње.

http://rs.one.un.org/mdgf/pbild/
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Укључити младе из осетљивих 
група у активан и продуктиван 
живот у заједници

У периоду 2007–2013, МОС је подржао 47 пројеката у износу од око 
53 милиона динара (око 458.000 евра) у циљу подршке и оснаживања 
младих Рома.
Заједнички програм УН-PBILD (2009–2013) пружио је подршку 12 КЗМ 
у Пчињском и Јабланичком региону у допирању до угрожене деце и ом-
ладине (укључујући и оне из руралних подручја, Роме и лица са инвали-
дитетом) и у њиховом ангажовању у волонтерским програмима; затим 
подршку у вези са домаћим задацима, читањем и мултикултурализмом 
кроз програме библиотека; онлајн вршњачко саветовање о репродук-
тивном здрављу, вршњачка едукација о каријери и информисању, као и 
музички и драмски тимови, између осталих активности

Створити услове (простор, опрема 
и кадрови) за омасовљавање и 
доступност спортова осетљивим 
групама младих

Погледати циљ 6: Промоција школског спорта

Осигурати остваривање права 
свих младих на адекватно обра-
зовање уз обезбеђење једнаких 
могућности за учење и развој

Неке активности спроводи Министарство просвете, у намери да развије 
инклузивно образовање (десегрегација школовања за младе особе са 
инвалидитетом и поједине мањине (Роми)); али оне нису спровођене 
под НСМ или у сарадњи са МОС

Повећати доступност културних 
садржаја осетљивим групама 
младих

Неки пројекти који се финансирају кроз донације, често су „културне“ и 
„фолклорне“ активности које укључују децу и младе у руралним под-
ручјима, или у мањинским заједницама
Пројекти финансирани од стране Министарства културе кроз грантове

Повећати запошљавање младих 
припадника осетљивих група

Разни вишегодишњи пројекти на националном нивоу на тему каријерног 
вођења, повећања запошљивости, интеграције младих у тржиште рада 
(посебно осетљивих група младих) са међународним партнерима (GIZ, 
IOM, УН, итд.) и националним партнерима (Национална служба за запо-
шљавање, „Београдска отворена школa“) кроз НСМ, Стратегију каријер-
ног вођења и Стратегију запошљавања младих
Пројекти финансирани или суфинансирани од стране МОС за подршку 
запошљавању и инклузија ромских девојчица
„Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији“, 
пројекат финансиран од стране УН / Шпанског фонда  за MDG, подржао 
је укључивање младих из осетљивих група (млади са ниским образов-
ним профилом, Роми, интерно расељена лица, избеглице, лица са инва-
лидитетом, мигранти, итд.) кроз пружање стручне обуке и biznis start-up 
финансирање у 13 општина на југу Србије. Истраживање је такође 
спроведено и на тему социјалне инклузије, миграција, активног учешћа, 
информисања и међуетничке сарадње

Заштитити здравље младих из 
осетљивих група и развити меха-
низме за њихово учешће у програ-
мима унапређења здравља

Погледати циљ о здрављу: Пројекат „Ромски здравствени медијатори“, 
који спроводи Министарство здравља, и обука ромских здравствених 
посредника одржана уз подршку UNFPA

Омогућити осамостаљивање 
младих и заснивање домаћин-
става кроз подршку у решавању 
стамбених потреба

Нејасно је да ли су у овој области предузете било какве посебне мере 
под НСМ.
Према SIPRU извештају, Национална стратегија о социјалном становању 
у 2012. дефинисала је основне линије деловања у овом сектору; неке од 
њих су поменуте, али не постоји посебан извештај о младима / за младе. 
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5)	Подстицати	и	вредновати	изузетно	истицање	и	достигнућа	младих	у	различитим	областима
     Анализа стања у 2007/8: Фокусирањем на људски потенцијал представљен кроз даровите младе људе у земљи 

у транзицији, анализа ситуације указује на чињеницу да велики број надарених младих људи није у стању да сле-
ди свој таленат услед недостатка друштвеног капитала, финансијских ресурса или превелике зависности њихо-
вог напретка од мотивације и интереса значајних одраслих особа (професора, родитеља, итд.). Такође се истиче 
и да, иако механизми подршке надареним младима постоје, они су фрагментирани и некоординисани, недостају 
им регулација и стандардизација, као и идентификација неуспеха и праћење развоја даровитих младих људи.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС):
Пројекти: 11; Расходи: 8.713.153,1 0 динара; Учесници (директни): 1.300; Учесници (индиректни): 52.200

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Подстицати развој младих истражи-
вача, научника, спортиста, уметника 
и иноватора у циљу бржег економ-
ског раста и просперитета

Од 2008. до 2014. године, преко 13.800 студената добило је стипендије и 
награде у износу од 30 милиона евра
Склопљени су бројни споразуми о сарадњи са компанијама и институ-
цијама о подршци стипендиста у даљем образовању и запошљавању, 
итд.
Створене су специјализоване службе каријерног вођења и саветовања 
за младе таленте у сарадњи са „Београдском отвореном школом“Промовисати научноистраживачки 

рад младих

Подржавати и мотивисати 
стваралаштво младих у области 
културе и уметности

Додељени су грантови младим уметницима од стране Министарства 
културе; посебни отворени позиви за „независне уметничке продукције 
младих“, кроз које Министарство културе подржава младе редитеље, 
музичаре, позоришне уметнике и сл.
У 2010. години, МОС је финансирао девет пројеката младих из области 
културе кроз опште грантове: организацијом такмичења у певању и 
реторици, подржавајући перформансе талентованих младих музичара

Стварaти услове за врхунска 
спортска достигнућа

У 2011. и 2012, Сектор за спорт у МОС издвојио је укупно око 383,3 мили-
она динара за 691 стипендију за спортисте и потенцијалне спортисте

Систематски пратити стање, про-
блеме, потребе и ставове младих

МОС уговара једну независну истраживачку агенцију годишње ради 
спровођења истраживања о проблемима, потребама и ставовима мла-
дих, и о томе објављује извештај; извештаји су доступни за: 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013. и 2014, и спроведени су од стране организације ЦеСИД 
и Агенције „Нинемедиа“ (http://www.mos.gov.rs/dokumenta/omladina/
istrazivanja/?lang=lat)

6)	Унапређивати	могућности	за	квалитетно	провођење	слободног	времена	младих
     Анализа стања у 2007/8: Фокусирањем на питања доступности или недостатка доступности могућности за 

културну потрошњу, креативност, спорт и рекреацију, анализа ситуације указује на то да млади људи углав-
ном имају тешкоћа у приступу овим активностима услед високих трошкова, и да за младе људе који живе у 
руралним срединама проблем представља удаљеност од градских центара и недостатак адекватног јавног 
саобраћаја који ствара осећај изолације од културе, одмора и рекреације. Велики број руралних локација уопште 
нема инфраструктуру за слободно време младих, културу и рекреацију. Осим тога, млади људи немају могућ-
ности и ресурсе за културне продукције. У области спорта, чињеница да се велики број младих људи не бави 
спортом укршта се са трендом професионализације спорта у раном узрасту. Осим тога, истакнуте су и родне 
разлике у бављењу спортом, уз напомену да девојке значајно заостају. Генерално лоше стања спортских обје-
ката, посебно у мањим местима и у школама, у комбинацији са укупним одсуством универзитетских спортских 
објеката (од 1988), компликује и недостатак интересовања за физичку активност самих младих. Недостатак 
слободног времена и мањак могућности за културу и спорт сматра се једним од основних разлога што се млади 
људи одају ризичном понашању.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС): 
Пројекти: 117; Расходи: 54.466.325,31 динара; Учесници (директни): 261.370; Учесници (индиректни): 43.126
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Специфични	циљеви Спроведене	мере

Успоставити систем анализе и 
праћења кључних потреба младих, 
као и пружања подршке интервент-
ним програмима и координисању 
кључних актера у области сло-
бодног времена на националном, 
регионалном и локалном нивоу

Успостављена су 44 локална омладинска клуба (од стране општине), укљу-
чујући и оне отворене кроз заједничке програме УН YEM и PBILD

Обезбедити подршку и услове за 
самоорганизовање младих

Млади су закон
Омладински рад у вези са пројектима НАПОР и други облици омладинског 
рада спроведеног од стране ОЦД на националном и локалном нивоу; разни 
конкурси за финансирање активности који промовишу активно учешће 
младих и активности неформалних група и омладинских организација; рад 
КЗМ (у неким градовима); успостављање омладинских клубова (општин-
ских) и финансирање невладиних организација које руководе омладинским 
клубовима; промоција релевантних акција у оквиру европских програма за 
младе.

Промовисати активно учешће мла-
дих у креирању и спровођењу кул-
турних политика на свим нивоима

Нејасно је да ли су у овој области спроведене неке конкретне активности; 
према извештају који је поднет за ову евалуацију у Министарству културе, 
није постојало учешће у доношењу одлука; одређени пројекти под програ-
мом Млади су закон бавили су се културном потрошњом (фестивалима, 
итд.).

Повећати доступност културних са-
држаја, посебно младима у мањим 
и сиромашнијим срединама

Директна средства под НСМ за категорију четири општине, али не за кул-
турни развој; финансирање пројеката кроз програм Млади су закон; у 2010. 
години, Министарство културе спроводи два истраживачка пројекта који 
испитују ставове студената и младих људи о култури, културном наслеђу, 
као и утицају културе на свакодневни живот, као и опште знање о култури и 
уметности; финансирана су додатна три пројекта чији је циљ стимулисање 
креативности младих у малим и неразвијеним срединама.

Обезбедити услове младима за 
бављење спортским активности-
ма у локалној заједници

У 2009. години, током пројеката „Спортско лето“ и „Спортска зима“, у 
спортским такмичењима широм земље у циљу промовисања здравог 
начина живота и конструктивне употребе слободног времена учество-
вала су укупно 672 тима (са укупно 4.837 учесника) – пројекте је во-
дила ОЦД из Параћина и финансирани су преко конкурса МОС; у 2010. 
години, пројекат „Покрени се, крени у активан живот!“ имао је вршњачку 
едукацију о здравом начину живота и коришћењу слободног времена за 
200 младих људи, кроз повећање приступа спорту, у циљу спречавања 
искључености – пројекат је водила ОЦД „Активан живот“ и финансиран 
је кроз конкурсе МОС.

Подржати учешће младих у спорт-
ским и рекреативним активности-
ма у свим узрастима и на свим 
нивоима

Подршка за рекреативне активности, за смислено слободно време 
(укључујући и оне преко омладинских клубова чији је оснивач НВО) и 
здрав начин живота путем отвореног позива за пројекте неформалних 
група и организација регистрованих на сва три нивоа (националном, 
покрајинском и локалном), резултира пројектима реконструкције и опре-
мања спортских објеката и активностима у оквиру националне кампање 
за промоцију здравог начина живота, иако о имплементацији и утицају 
кампање није пронађена ниједна информација.
Успостављање 44 локална омладинска клуба (под управом општине)

Институционализовати и развија-
ти школски спорт

МОС је обезбедио програмски грант „Савез за школски спорт Србије“ за 
сваку годину (у 2013. око 40 милиона динара) за спровођење програма 
активности са овим циљем; организације могу да се пријаве и за финан-
сирање пројеката (у 2013. је за пројекат „Спорт у школама“ одвојено 3,2 
милиона динара).

http://rs.one.un.org/yem
http://rs.one.un.org/mdgf/pbild/
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7)		Развијати	отворени,	делотворни,	ефикасни	и	праведни	систем	формалног	и	неформалног	образовања	доступан	
свим	младима,	који	је	у	складу	са	светским	трендовима	у	образовању	и	контекстом	образовања	у	Републици	
Србији

     Анализа стања у 2007/8: Фокусирањем на достигнућа и промашаје образовања доступног у Србији, посебно 
у односу на њене европске суседе, и потребе економије у транзицији, анализа ситуације указује на то да је за 
квалитет, релевантност, садржај и методе формалног образовања потребно значајно ажурирање и побољшање. 
Познато је да неки млади људи доживљавају дискриминацију, наилазећи на баријеру за учешће или успех у об-
разовању, као и да је мало урађено на исправљању такве ситуације. Ово даље указује на чињеницу да се мало 
знало о младим људима који су прекинули своје образовање или о разлозима што га нису наставили, а постоја-
ло је неколико програма за њихову реинтеграцију.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС):
Пројекти: 43; Расходи: 35.420.948,19 динара; Учесници (директни): 5.904; Учесници (индиректни): 39.037

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Повећати учешће младих у различи-
тим видовима формалног и нефор-
малног образовања

Могућност реализације пројеката кроз давање грантова од стране МОС 
и неке оперативне активности за промовисање МОС и других ресорних 
министарстава (укључујући, али не ограничавајући се на Министарство 
просвете и Министарство културе), јединица локалне самоуправе и КЗМ 
које промовишу развој формалног образовања и неформалног учења 
кроз програме, као и професионализација омладинског рада у Србији.
Развој стандарда НАПОР и акредитација процеса омладинског рада

Осигурати квалитет у формалном и 
неформалном образовању младих 
кроз успостављање стандарда

Повећати степен учешћа младих у 
процесима одлучивања у образо-
вању

 Савети ученика и парламенти у школи и на локалном нивоу

Обезбедити механизме и подсти-
цаје за повећање ефикасности у 
формалном и неформалном обра-
зовању младих

У 2010. години, МОС је од Института за социолошка истраживања на 
Универзитету у Београду наручио израду студије под насловом „Нефор-
мално образовање младих у Србији“

Стално усклађивати развој 
система образовања и обуке са 
садашњим и пројектованим зах-
тевима тржишта рада

Активности које се фокусирају на запошљивост, као и неке од актив-
ности за увођење младих људи у запошљавање кроз вишегодишње 
пројекте подржане од стране разних министарстава, владиних агенција 
и међународних партнера.
Једна КЗМ лансирала је програм каријерног саветовања и радних прак-
си и проширила га на још шест општина у 2013.
Рад са компанијама кроз Фонд за младе таленте, како би био обезбеђен 
улазак на тржиште рада добитницима стипендија

Стимулисати развој програма не-
формалног учења и образовања и 
веће професионализације омла-
динског рада у Републици Србији

Локалне канцеларије за младе
Локални координатори канцеларија за младе, обука од стране НАПОР
Стандарди НАПОР и акредитација за омладински рад
Успостављање омладинских клубова
Грантови организацијама које се баве развојем омладинског рада
Пројекти подржани средствима ЕУ (укључујући и део од 5,5 милиона 
евра одобрен од стране ЕК (2008–2013) преко програма Млади у акцији)
До сада није успостављен системски приступ на националном нивоу 
за развијање стандарда омладинског рада или процеса квалификација 
кроз формално образовање

Оснажити младе да преузму 
активно, одговорно и ефикасно 
управљање сопственом карије-
ром

Активности у оквиру стратегије каријерног вођења
Разни вишегодишњи пројекти на националном нивоу на тему каријерног 
вођења, унапређења запошљивости и интеграције на тржишта рада са 
међународним партнерима (GIZ, IOM, УН, итд.) под окриљем НСМ, Стра-
тегијом каријерног вођења и саветовања и Стратегијом запошљавања 
младих, између осталих и партнерима као што су Национална служба за 
запошљавање и „Београдска отворена школа“
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8)		Подстицати	и	стимулисати	све	облике	запошљавања,	самозапошљавања	и	предузетништва	младих
     Анализа ситуације: Фокусирањем на несразмерно високе стопе незапослености младих у односу на ста-

рије од њих и на друге европске земље, анализа ситуације указује на важан број баријера на које млади 
наилазе при запошљавању, да ли као резултат сопственог недостатка искуства или запошљавања, да ли 
због лоше макроекономске ситуације. Осим тога, она указује и на значај неформалног тржишта рада, са 
великим бројем младих људи који раде на несигурним, нерегулисаним и незаштићеним пословима. Даље 
указује на проблеме у вези са којима НСМ може да промени прилике за запошљавање младих, који су 
били релативно неразвијени или не испуњавају своје потенцијале, укључујући и образовање (формално 
и неформално), активне мере и програме запошљавања, омладинско предузетништво, политику плата 
и активне мере запошљавања. Како релевантност, тако и пракса оријентације формалног образовања, 
критиковани су као недовољни за подршку транзиције младих људи ка активном запошљавању. Активне 
мере запошљавања нису равномерно распоређене по регионима, у складу са ситуацијом незапослености 
младих на локалном нивоу, или довољно добро поткрепљени ресурсима да гарантују шансу свима који би 
желели да учествују. Предузетничке вештине и ставови младих нису довољно развијени, а било је неколи-
ко образовних програма за обуку што у школи, што ван ње.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС): 
Пројекти: 68; Расходи: 59.240.543,95 динара; Учесници (директни): 10.087; Учесници (индиректни): 22.860

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Унапредити перспективе младих 
на тржишту рада и створити 
услове за чешће и квалитетније 
запошљавање младих

Мере које се предузимају у сарадњи са другим министарствима (Ми-
нистарство просвете, Министарство рада, итд.), међународним партне-
рима (GIZ, итд.), локалним канцеларијама за младе и општинама, као и 
Националном службом за запошљавање и њеним огранцима, у оквиру 
Стратегије каријерног вођења и саветовања и Стратегије за запошља-
вање младих; 2009–2012: Заједнички пројекат четири агенције УН 
(UNDP, UNICEF, ILO, IOM) под називом „Подршка националним напорима 
за промовисање запошљавања младих и управљање миграцијама“ 
чији је циљ пружање подршке Ромима повратницима по споразуму о 
реадмисији, као и другим друштвеним групама којима прети социјална 
искљученост, а које немају приступ запошљавању. Приближно 3.000 
младих људи било је укључено у мере активне политике запошљавања 
у оквиру овог пројекта. Стварање Фонда за запошљавање младих у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање; 2009–2011: MОР 
пројекат „Промоција запошљавања младих“, комплекс интервенција 
комбинацијом информација о тржишту рада, помоћ у проналажењу 
посла, саветовање о запошљавању, стручно образовање и субвенциони-
сано запошљавање, циљано запошљавање младих људи (старости 15 
до 30 година, са ниским нивоом образовања, малим радним искуством 
и др.).

Обезбедити веће учешће младих 
у мерама и програмима активне 
политике запошљавања

2009 и 2010: Министарство економије и регионалног развоја спроводи 
пројекат „Прва шанса“, укључујући скоро 33.000 младих без радног 
искуства у добровољно стажирање – као резултат тога велики број њих 
касније проналази плаћени посао или додатно стажирање. У 2009. годи-
ни, 4,1 милијарда РСД утрошено је на овај пројекат. Нема информација о 
инвестицијама у 2010. години.

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/fond_za_zapo_ljavanje_mladih.cid274
http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/fond_za_zapo_ljavanje_mladih.cid274
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--de/index.htm
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Подстицати отварање нових 
радних места, развити самозапо-
шљавање и предузетништво код 
младих у свим срединама

У 2009. години, USAID је реализовао пројекат „Достигнућа младих“ уз 
учешће 2.700 младих особа. Програм је реализован у више од 50 општи-
на, а координатори 67 канцеларија за младе похађали су обуке за јачање 
капацитета за промоцију омладинског предузетништва; спроведени су 
разни омладински предузетнички пројекти од стране организација ци-
вилног друштва и КЗМ које су користиле средства из различитих извора 
(МОС, међународни донатори). Фокус је такође био и на информисању 
младих о могућностима за развој предузетништва преко агенција за 
развој малих и средњих предузећа, пословних програма иновација и 
програма обуке за развој бизниса. Исто тако, фокус је био и на побољ-
шању интереса и мотивацији младих да покрену сопствени посао; 2010: 
USAID и МОС потписали су споразум о сарадњи за подршку рада КЗМ 
у области омладинског предузетништва у 38 општина уз финансирање 
у износу од 500.000 долара; 2010: Министарство омладине и спорта 
финансирало је реализацију семинара под називом „Предузетнички дух 
и проактивно тражење посла“, преко којих је више од 300 младих људи 
обучено за проактивно тражење посла, развој бизнис плана, покретање 
сопственог бизниса, и информисано о могућностима самозапошља-
вања; 2011–2012: USAID је финансирао „Млади у Србији“, пословни 
програм кроз који су 44 новоосноване омладинске компаније добиле 
менторство, 22 координатора КЗМ прошла су обуку за омладинске ак-
тивности, успостављено је десет мобилних тимова за каријерно вођење 
и саветовање, 40 младих људи добило је стажирање у 28 предузећа и 
209 обуку у пословним и социјалним вештинама.

Повећати професионалну и про-
сторну покретљивост младих

Активности под ЕУ програмом за целоживотно учење (Tempus / 
Erasmus+ канцеларија) укључујући и EVS, Youth Pass сертификацију за 
Млади у акцији, итд.

9)	Унапредити	услове	за	безбедан	живот	младих
      Анализа стања 2007/8: Фокусирањем на криминал, насиље и саобраћајне несреће, анализа ситуације указује на то 

да млади људи у Србији имају осећај несигурности и недостатка безбедности, и да је насиље присутно у јавности. 
Напомиње се да су млади у исто време и починиоци и жртве насиља. Младићи у Србији су превише заступљени 
међу починиоцима злочина и насиља у вези са дрогом и трговином женама, а младе жене превише су заступљене 
међу жртвама. Велики број младих људи искусио је негативне последице насиља у породици, или предрасуда због 
свог идентитета. Ситуација и потребе младих људи у сукобу са законом уочени су као акутни и захтевају хитну 
пажњу. Наведена је потреба за модернизацијом правних и процедуралних механизама правосудног система за 
малолетнике, као и деловањем на превенцију и рехабилитацију криминала и насиља. Саобраћајне незгоде су међу 
водећим узроцима смрти младих људи у Србији, као последица лоших возачких обука, неадекватне регулативе и 
спровођења закона у вези са вожњом под утицајем алкохола, као и због слабог осећаја одговорности младих за 
властиту сигурност и сигурност других. Потребне су комплексне интервенције, које захтевају како ангажовање 
младих, тако и професионалаца из домена здравља, малолетничке делинквенције, као и односа полиције и мла-
дих.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС):
Пројекти: 30; Расходи: 21.141.381,71 динар; Учесници (директни): 7.718; Учесници (индиректни): 45.948

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Унапређивати нормативно и 
стратешко регулисање сектора 
безбедности у циљу побољшања 
безбедности младих

У извештавању МОС нема помена о новим прописима из области 
малолетничке делинквенције или реформе правосуђа; у 2009. години 
Министарство правде припремило је специјални протокол о положају 
законодавних тела у заштити малолетних лица од злостављања и за-
немаривања. Протокол поставља оквир за добре праксе и води развоју 
стандарда за заштиту малолетника, поштујући међународне стандарде 
у овој области, са циљем унапређења рада судова у поступцима који 
укључују децу. Нема доступних информација о утицају овог законодав-
ног амандмана о положају деце/младих у сукобу са законом од 2009. 
године.

http://www.lokalnirazvoj.rs/en/project-stories/creating-jobs-for-youth-in-serbia-from-business-ideas-to-viable-start-ups
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Институционално оснажити 
сектор безбедности и државне 
управе у циљу унапређивања, 
остваривања и заштите људских 
права и права младих

Школа без насиља,  пројекат спроведен од стране Министарства про-
свете уз подршку UNICEF, укључујући око 300 школа широм Србије и 
од 2012. године па надаље ојачан компонентом превенције дигиталног 
насиља, а од 2013. компонентом родно заснованог насиља.
Министарство просвете има „Јединицу за превенцију насиља“ која 
прати рад „школских тимова за превенцију насиља“ (чије је постојање 
обавезно у свакој школи) и развија политику безбедности младих.
2009: У организацији Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са 
ОЕБС и Полицијском академијом из Кента, Велика Британија, 40 поли-
цијских тренера завршило је обуку о раду полиције са мањинама, мар-
гинализованим и социјално угроженим групама и о спречавању дискри-
минације. Приручник је развијен и коришћен од почетка 2008. године за 
обуку свих полицијских службеника Министарства унутрашњих послова.
2010: Министарство унутрашњих послова припремило је секторски Ак-
циони план за спровођење НСМ. Министарство унутрашњих послова, у 
сарадњи са партнерима, радило је на следећим темама посебно значај-
ним за младе:
–  Трговина децом и искоришћавање деце у порнографији и проститу-

цији;
– Права детета и малолетничка делинквенција;
–  Увођење теме безбедносне културе у школске програме;
– Насиље у породици;
–  Превенција, истраживање и анализе у вези са младима у ризику од 

сукоба са законом, малолетничком делинквенцијом, хулиганством, 
насиљем, безбедношћу у школама, на јавним местима и спортским 
догађајима, итд.

UNICEF је подржао развој капацитета за здравствени систем, систем 
образовања и систем социјалне заштите, који се баве заштитом младих 
старости 15–18 година од насиља, злостављања и занемаривања др-
жавне власти у четири главна града за међусекторску сарадњу и акције.

Развијати безбедносну културу 
код младих

Финансирање пројеката у оквиру програма Млади су закон; специјализо-
вани отворени позиви са националног нивоа којима се адресира „без-
бедност“; пројекат Школа без насиља;
„Кликни безбедно“, кампања за борбу против дигиталног насиља и 
промовисање сигурнијег интернет окружења за младе, уз подршку 
Министарства за телекомуникације; у 2010. години, спроведена су три 
пројекта уз подршку МОС, и то: 
–  „Сигурно детињство – развој омладинске безбедносне културе“, кроз 

који је 23.512 ученика петог разреда у основним школама обучено о 
ризицима безбедности и методима самоодбране; 

–  „Дрога је нула, живот је један“, уз подршку Скупштине града Београда, 
у оквиру којег су одржана предавања у 65 основних и средњих школа, 
уз учешће 4.950 ученика/студената; 

–  Обележавање 18. октобра, Европског дана борбе против трговине 
људима – одржано је 359 јавних предавања у циљу подизања свести 
младих о трговини људима, којима је присуствовао је 25.301 студент/
ученик.

У периоду 2013–2015: Кампања Србије против говора мржње на интер-
нету у оквиру кампање Савета Европе, уз учешће 30 КЗМ широм Србије. 
Кампања је добила покровитељство важних спортиста, узора младих у 
Србији. 

Јачати међусобно поверење 
између младих и сектора безбед-
ности

Школа без насиља, пројекат који је спровео UNICEF

Стварати услове за безбедније и 
здравије радно окружење младих

Нејасно је да ли су у овој области спроведени било какви пројекти

http://www.sbn.rs/
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Стварати безбедније школско 
окружење

Школа без насиља, пројекат који је спровео UNICEF
Специјални отворени позиви МОС по питању безбедности
Неки фондови стављени су на располагање преко локалних канцеларија за 
младе и општинског буџета
Тимови за превенцију насиља у школама 
У 2009. години, саобраћајци и контролори спроводе акцију за побољшање 
безбедности на путевима на почетку школске године. У школама су одржа-
на предавања ради побољшања безбедносне културе деце. Спроведена је 
кампања намењена младим мотоциклистима са позивом да носе кацигу, у 
оквиру које је бесплатно подељено 1.000 кацига.
На захтев полиције и саобраћајне полиције, професионалци су прегледали 
1.336 превозних средстава која се користе за превоз деце током школских 
екскурзија.
У 2014, МОС и Агенција за безбедност саобраћаја покренули су нову кампању 
за безбедност на путевима под називом „Младост не лудост“.

Повећати безбедност на јавним 
местима

Специјални отворени позиви МОС по питању безбедности
Неки фондови стављени су на располагање преко локалних канцеларија 
за младе и општинских буџета

Превенција и сузбијање насиља у 
породици

У периоду 2009–2012: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и 
равноправност полова АП Војводине организовао је обуке за полицајце 
за превенцију насиља у породици. План је био да се обуче полицајци из 
свих 50 општина у Покрајини.
Локални пројекти у 21 општини усмерени на превенцију и борбу против 
насиља у породици резултирали су успостављањем мобилних тимо-
ва састављених од стручњака из полиције, центара за социјални рад, 
локалне самоуправе, здравствених установа, правних тела, невладиних 
организација и образовних институција за идентификовање раних зна-
кова насиља у породици и интервенције. Ови мобилни тимови требало је 
да обезбеде 24-часовну хитну службу.
У оквиру заједничког пројекта УУ „Интегрисани одговор за заштиту 
жена од насиља“, укључујући UNDP, UN Women & UNICEF, подржано је 
најмање 20 општина за реаговање на изазове породичног насиља – 
кроз међусекторску сарадњу на локалном нивоу са младим женама као 
највећом корисничком групом.

Развијати процедуре и услуге 
неодложних интервенција на-
мењених младима – жртвама 
насиља, и другима који се налазе 
у акутним кризним ситуацијама

Нејасно је да ли су у овој области спроведени било какви пројекти 
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Развијати процедуре и услуге 
неодложних интервенција на-
мењених младима – починиоци-
ма насиља

У 2009. години, радна група Министарства правде израдила је и предложила 
измене и допуне Закона о малолетним починиоцима кривичних дела и зашти-
ти малолетних лица, као и предлог прописа када би и како образовне мере 
требало да буду наметнуте. Овим актима дефинише се примена васпитних 
мера у складу са новим приступима малолетничкој делинквенцији, савре-
меним решењима и искуствима у законским прописима о малолетницима, 
и њихова примена у пракси; Министарство правде основало је и Савет за 
мониторинг и унапређење рада органа у кривичном поступку и кривичним 
санкцијама за малолетнике. Улога Савета је да подноси иницијативе, пред-
логе, мишљења и анализе Министарству правде и Врховном суду Србије по 
питањима малолетничког криминала, правне заштите малолетника и приме-
не одредби Закона о малолетним починиоцима кривичних дела и кривичне 
и правне заштите мањина и других подзаконских аката; UNICEF је подржао 
Министарство правде у развоју капацитета за решавање питања у раду са 
малолетницима / за малолетнике.

Подржати истраживања о насиљу 
међу младима и над младима

Конкретне истраживачке активности вођене у оквиру пројекта „Школа без 
насиља“ Министарства просвете уз подршку UNICEF
Генерално годишње истраживање МОС о ситуацији и проблемима младих

10)		Чувати	и	унапређивати	здравље	младих,	смањивати	ризике	и	водеће	поремећаје	здравља	и	развијати	здрав-
ствену	заштиту	прилагођену	младима

         Анализа стања 2007/8: Анализа ситуације указује на то да су млади људи међу „најздравијима“ у Србији. Ипак, 
она признаје да се велики број младих суочава са изазовима по здравље, укључујући и ризик од лоше исхра-
не, ниског нивоа физичке активности, лоше личне хигијене и хигијене зуба, сексуалног понашања (тинејџерска 
трудноћа, абортус, полно преносиве болести и HIV/AIDS), лошег менталног здравља, злоупотребе психоактивних 
супстанци и болести зависности, а да систем здравствене заштите није увек добро опремљен у погледу ресурса, 
објеката и надлежности за бављење специфичностима здравља младих. Ово указује на неколико подручја у 
којима би НСМ могла да поправи перспективе младих људи да изаберу здравији начин живота и да избегавају 
здравствене и друге ризике, да спречи кључне здравствене проблеме младих, и да реши потребе младих људи 
којима су потребне специјалистичке здравствене услуге.

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС): 
Пројекти: 95; Расходи: 70.461.524,03 динара; Учесници (директни): 18.491; Учесници (индиректни): 84.444

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Развијати здрав начин живота, 
чувати и унапређивати здравље 
младих

У периоду 2007–2008, UNFPA је подржао вршњачке едукације о превенцији HIV и сек-
суално преносивих болести широм Србије кроз омладинску мрежу YPEER у укупном 
износу од око 15.000 USD
У 2009. години, UNICEF је подржао пројекат у оквиру којег је пет тимова младих 
здравствених едукатора у шест градова радило на спречавању ризика по здравље 
и од болести зависности међу младим Ромима. Ови вршњачки едукатори су својим 
образовним активностима допрли до 700 Рома вршњака.
У периоду 2011–2014, свих 75 ромских здравствених медијатора (пројекат МЗ, не 
конкретно спровођен под НСМ, чак иако су медијатори младе жене) обучавао је UNFPA 
за рад са младим Ромима на тему репродуктивног здравља. Међутим, процена UNFPA 
у оквиру услуга за планирање породице у Србији (новембар 2013), анализа RHM про-
грама обуке, као и неформални разговори са RHM, истичу кључне празнине у њиховом 
знању, односно низак ниво свести о модерној контрацепцији, о значају правилног пла-
нирања породице, као и њихове многобројне предрасуде у вези са овим питањима. У 
периоду 2013–2014, UNFPA са око 108.151 USD подржава пројекте у оквиру више тема 
у вези са здрављем младих као допринос имплементацији циљева НСМ.
CRNOG: Подизање свести међу маргинализованим младим особама о здравственим 
и сексуалним ризицима, родном насиљу и насиљу у породици и о другим осетљивим 
питањима, које досеже укупан број од 1.400 младих у Југозападној Србији и оних који 
живе у ромским насељима – разним активностима, укључујући и обуку о лидерству и 
организовању у заједници;
IAN: Образовање младих и активиста са територије Санџака о превенцији HIV / других 
полно преносивих инфекција кроз обуку о ризичном понашању, уз подршку угроженим 
групама и промоцију здравог начина живота међу ризичним групама и рад са лицима 
којима се крше основна људска права; 
–  Активности мањег обима на четири локалитета широм Србије (Сомбор, Бујановац, 

Прокупље и Бор); UNFPA је подржао подизање нивоа знања о РН и SRHR, развој 
вршњачког менторинг програма у школама, и програм за подизање нивоа свести 
о последицама интернет малтретирања на тему сексуалног и репродуктивног 
здравља; на ову тему организована је и конференција у Београду.

Пилот-активности агенције УН за увођење здравственог образовања у школски систем. 
Глобални фонд у Србији подржао је пружања услуга у области ИКД, центара за социјални 
рад, адолесцената у ризику, Рома и других младих, особа које живе са HIV, итд.

Чувати и унапређивати репро-
дуктивно здравље младих 

Превенирати полно преносиве 
инфекције (ППИ) и HIV/AIDS

http://cd4e.org/
http://www.ian.org.rs/english/
http://globalnifond.rs/?change_lang=en
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Чувати и унапређивати ментално 
здравље

Постоји Стратегија развоја заштите менталног здравља (2007–2012) и 
Национална комисија за ментално здравље у оквиру МЗ. Нема извеш-
таја о спровођењу стратегије који би био доступан онлајн.
Велики број пројеката спроведених у 2010. години под НСМ, укључујући 
и „психолошке радионице“ (у Новом Саду) за укупан број од 117 учесни-
ка
У 2014, МОС је кроз грант за ОЦД Центар за образовање, истраживање 
и развој подржао пројекат под називом „Подршка менталном здрављу 
младих у Србији“. Центар је спровео истраживање и објавио извештај 
о „менталном здрављу младих људи у Србији“, који садржи закључке и 
препоруке за деловање у области менталног здравља младих.

Заштитити младе од злоупотребе 
дувана, алкохола и осталих пси-
хоактивних супстанци и преду-
предити последице по њихово 
здравље

Пројекти МЗ о превенцији пушења (информативне кампање) са младима 
као циљном групом, а не носиоцима кампање
У 2009. години, пројекат „Млади на Балкану и здравље“, подржан од стра-
не Канадске агенције за међународни развој (CIDA), а спроведен заједно са 
Министарством здравља у Новом Саду, Новом Пазару и на Новом Београ-
ду, обучио је 1.309 младих људи у превенцији наркоманије, алкохолизма и 
пушења, за заштиту репродуктивног здравља, превенције HIV, у области 
правилне исхране и превенције насиља.

Унапређивати систем здравстве-
не заштите како би одговорио 
потребама младих

Пре 2010: Уз подршку UNICEF Министарство здравља оснива „саветова-
лишта за здравље младих“ у локалним поликлиникама. Оснажено је 253 
здравствених радника да раде са младима на здравственим проблемима 
специфичним за њихов узраст, израђени су и приручници на теме репро-
дуктивног здравља, болести зависности, менталног здравља, заштите од 
злостављања и занемаривања, исхране итд. Неколико хиљада младих 
људи прошло је кроз различите програме, укључујући и вршњачке едука-
ције, СОС-линије, саветовање младих у домовима здравља, итд.
У 2010. години, Министарство здравља организовало је акредитацију 
здравствених радника за бављење осетљивим групама младих.

11)		Оснаживати	младе	за	иницијативе	и	активности	које	су	у	складу	са	основним	циљевима	одрживог	развоја	и	
здраве	животне	средине

        Анализа стања 2007/8: Анализа ситуације указује на незадовољавајуће стање животне средине у Србији, што је 
проблем који забрињава и младе, за који осећају да имају и одговорност. Анализа аргументује да је стање жи-
вотне средине постало ризик за здравље младих. Ово је посебно случај када је реч о загађењу ваздуха. Такође 
се истиче како би млади требало да преузму одговорност за очување животне средине, што заправо захтева 
интервенције специфичне природе, укључујући и развој образовања и информисања о заштити животне средине 
(као и о опасностима од природних катастрофа које угрожавају живот и понашање ако до њих дође) и одрживи 
развој за младе. И док су у овој области усвојене стратегије, образовање и информисање младих у овим димен-
зијама остају недовољно развијени. 

Кључни подаци о реализацији овог циља (збирне податке за период 2009–2013. обезбедио је МОС): 
Пројекти: 28; Расходи: 14.211.823,51 динар; Учесници (директни): 5.729; Учесници (индиректни): 14.590

Специфични	циљеви Спроведене	мере

Развијати свест и понашање 
младих у духу одрживог развоја, 
заштите животне средине, као и 
очувања природне баштине

Према годишњем извештају о напретку за 2009. годину:
–  27 ученика добило је стипендије да спроведу докторска истраживања у вези 

са питањима заштите животне средине
–  7 младих добило је једнократне награде за професионални развој у области 

еколошких наука у иностранству
–  20 младих људи добило је једнократне награде за презентације на конфе-

ренцијама и семинарима, које се баве питањима развоја животне средине и 
одрживим развојем

У 2009. години организована су два међународна кампа са циљем да се истра-
жи и очува природна средина у области Књажевца.
У 2010. години, КЗМ су реализовале 11 пројеката младих са овим циљем, само-
стално или уз подршку других партнера, а МОС је подржао још много активно-
сти, укључујући и обележавање Дана планете Земље и Светског дана заштите 
животне средине, пројекат „Очистимо Србију“, локалне пројекте очувања 
зелених површина итд., у оквиру акције „Велико спремање Србије“.
Током периода спровођења НСМ, МОС је пружио подршку разним локалним 
пројектима, ради подизања свести младих о заштити животне средине путем 
вршњачке едукације на разним локалитетима широм Србије.

Превенирати и смањити ризике 
по здравље младих који могу 
потицати из животне средине

Обезбедити услове за активно 
учешће младих у доношењу одлу-
ка у вези са заштитом животне 
средине и одрживим развојем
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Развијати капацитете система 
који ће омогућити спровођење 
политике према младима, као и 
пратити и адекватно реаговати на 
све проблеме значајне за младе 
у сегменту одрживог развоја и 
заштите животне средине

Нејасно је да ли су у овој области спроведене било какве активности.
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coe.int/t/dg4/eycb/Programme/QualityLabel_en.asp 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH in Serbia, http://www.giz.de/en/worldwide/303.
html 

Edukacioni centar Kruševac, http://ec.org.rs/

Erasmus+ contact point in Serbia, www.mladiuakciji.rs

Erasmus+ in Serbia, http://erasmusplus.rs/erasmus-office-
in-serbia/
European Youth Forum, http://www.youthforum.org/

European Youth Information and Counseling Agency – ERYI-
CA, http://eryica.org/ 

Global Fund in Serbia, http://globalnifond.rs/

Hajde da, http://www.hajdeda.org.rs/

International Organization for Migration country profile of 
Serbia, http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-
we-work/europa/south-eastern-europe-eastern-eur/serbia.
html 

KOMS (National Youth Council of Serbia), http://www.koms.rs/ 

Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia (MoYS) 
http://www.mos.gov.rs/

Mladi su Zakon, http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/index.
php/2013-07-15-16-02-23/mladi-su-zakon/resurs-centri 

NAPOR, http://napor.net/

No Hate Speech Campaign in Serbia, http://www.nemrznji.
rs/

Obrenovac Youth Foundation, http://oyf.rs/

Open Society Foundation in Serbia, http://www.fosserbia.
org/

Organizing Bureau of School Students’ Unions in Europe 
(OBESSU), http://www.obessu.org/ 

Partial Agreement on Youth Mobility with the European 
Youth Card, http://www.eyca.org/youth-mobility/par-
tial-agreement

Provincial Secretariat for Youth and Sports in the Autonomous 
Province of Vojvodina, http://www.vojvodina.gov.rs/en/
provincial-secretariat-sports-and-youth 

UN Joint Program Peacebuilding and inclusive local devel-
opment (PBILD), http://rs.one.un.org/mdgf/pbild/ 

UNDP in Serbia, http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/
home.html 

UNFPA in Serbia https://data.unfpa.org/docs/srb

UNFPA thematic priority on adolescents (in Serbia), http://
www.unfpa.org/adolescent-pregnancy

UNICEF in Serbia, http://www.unicef.org/serbia/ 

United Nations in Serbia, http://www.rs.one.un.org/

United States Agency for International Development (US-
AID) in Serbia, http://www.usaid.gov/where-we-work/
europe-and-eurasia/serbia 

Website of the Serbian Government, General Secretariat, List 
of legislation and strategic documents in force in the youth 
sector, http://www.gs.gov.rs/english/strategije-vs.html 

Youth Peace Ambassadors Project (Council of Europe), 
http://youthpeace.coe.int/ 

Zajecar Initiative, http://www.zainicijativa.org/
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