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• 1.419.328 младих, 19% 
становништва 

• у Србији младих од 15-29 година је 
око 18% становништва  

Млади у 
Србији 15-30 

година 

• 95.200.000 младих, 20% 
становништва 

 

Млади у ЕУ 

15-29 година 

• пројекција да ће број младих у ЕУ 
до 2050. године опасти за читавих 
4%.  

Демографске 
тенденције 



КРОС – СЕКТОРСКИ ПРИСТУП  

У РАДУ СА МЛАДИМА 

У Стратегији ЕУ за младе наведено је да су млади људи 
једна од најрањивијих група у контексту светске 

економске кризе и да зато треба радити на остваривању 
следећих циљева:  

Створити више 
могућности за 

младе у 
образовању и 
запошљавању 

Унапредити 
приступ и пуно 

учешће 
младих у 
друштву 

Јачати 
солидарност 

између 
младих и 

друштва у 
целини 



-.  

 МЛАДИ У БРОЈКАМА (образовање-

запошљавање) 

 

Готово 74 

милиона младих 

на светском 

нивоу је 

незапослено 

 

 
Упркос економској кризи, 

преко 2 милиона радних 

места на нивоу ЕУ је остало 

непопуњено 

 

 
 

У Србији, 10% младих не 

завршава основну школу, 15% 

младих не заврши средњу школу, 

што значи да готово трећина 

младих спада у радну снагу која 

је без занимања и квалификација 

 

 
На нивоу Европске 

уније 12.8% младих  

(14 милиона) није 

укључено ни у 

образовање, ни у 

запошљавање, нити у 

програме обуке и 

тренинга 

 

Стопа незапослености 

младих 15-30 година у 

Србији износи 40,4%; 

младих од 15-24, чак 

49,7% док је у  

земљама Европске 

уније тај проценат 

готово дупло мањи и 

износи 23.4% 

 

Према Међународној 

организацији рада млади 

имају три пута већу 

могућност да буду 

незапослени у односу на 

одрасле особе  



Национална стратегија за младе 

Акциони план за спровођење 
Националне стратегије за 
младе за период од 2009.            

до 2014. године  

 
  

Стратегија каријерног вођења и 
саветовања у Републици Србији са 

Акционим планом за њено 
спровођење у периоду од 2010. до 

2014. године 

  

Закон о младима 

МОС 

СТРАТЕШКА И ЗАКОНСКА  

ДОКУМЕНТА 



Сва истраживања, која је МОС радио са институтима и истраживачким агенцијама, показала су да 
су основни проблеми са којима се млади суочавају везани за информисање, запошљавање и 
образовање  (формално и неформално). 

У НСМ постоје за сваку од ових области општи и низ специфичних циљева и мера које се односе на 
ове три области. 

У циљу који се односи на запошљавање, самозапошљавање и предузетништво младих МОС од 
2007. године финансирано 69 пројеката са 54 милиона динара обухваћено преко 40.000 младих 

Потребе младих у овим областима разрађују се и кроз СКВС и АП за њену примену 



Развијање вештина за 

управљање каријером 

Развијање 

предузетничког духа и 

предузетничког учења 

код младих 

Превенција раног 

напуштања школовања 

Превенција погрешних 

избора занимања; 

Преузимање 

одговорности за 

сопствену каријеру и 

професионални развој. 

Каријерно 

информисање које је 

доступније и 

садржајније; 



КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ  

У НСМ       И         У ЗОМ 

Акционим планом за 
спровођење НСМ  

• развој центара за каријерно 
вођење и саветовање и 
професионално информисање 
младих ( школе, 
КЗМ,универзитети/факултети,
НСЗ..) развој њихових 
техничких и кадровских 
капацитета за пружање помоћи 
младима да активно и 
ефикасно управљају својом 
каријером, развој стандарда 
рада са младима различитих 
узраста итд.. 

Законом о младима  

• у буџету РС обезбеђују 
средства за финансирање 
програма и пројеката од јавног 
интереса у области 
омладинског сектора, којима 
се подстиче каријерно вођење 
и саветовање младих и 
организују обуке, семинари и 
манифестације од значаја за 
запошљавање, 
самозапошљавање и 

предузетништво младих. 



ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ –

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

Одређене компаније не  могу 

да попуне радна места 

кадром који има 

одговарајућа знања, вештине 

и способности 

Стопа незапослености 

становништва је висока  

нарочито стопа 

незапослености младих  

Недостатак праксе, вештина 

важних за рад, радног искуства, 

немогућност примене знања 

стеченог образовањем,недостатак 

информација о потребама тржишта 

рада 



• Послодавци   не учествују у 
планирању образовања кадрова у 
складу са њиховим потребама на 
системски и одржив начин 

• Велики обухват младих средњих 
стручним образовањем, слаба 
запосленост (и запошљивост):  

 

НАЈВЕЋИ  

ИЗАЗОВ 

• Извештај ЕК о напретку Србије у 
процесу приступања Европској 
унији за 2013.  

• Унутар система стручног 
образовања могу  се остварити 
кључне промене у способљености 
младих за рад које не захтевају 
нова финансијска улагања. 

НАЈБОЉА 

ПРИЛИКА 

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 



СТРАТЕГИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И  

САВЕТОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

циљ  социјалне једнакости и инклузије  

циљ тржишта рада 

циљ целоживотног учења 

КВС помаже у постизању 3 друштвена циља: 



КВС 

• остваривању елементарног права на рад; 

• ефикаснијем инвестирању у образовање и 

оспособљавање; 

Допри 

• већој ефикасности на тржишту рада, запошљивости и 
мобилности радне снаге; 

• развоју људског капитала и радне снаге; 

носи 

• друштвеној инклузији сваког појединца 

• друштвеној једнакости сваког појединца; 

• активном грађанству. 



  

     

  

     

Успостављање и 

развој система 

каријерног 

вођења и 

саветовања 

Развој система 

каријерног 

вођења и 

саветовања у  

образовању 

Развој система 

каријерног 

вођења и 

саветовања у 

запошљавању 

Континуирано 

промовисање 

каријерног 

вођења и 

саветовања. 



  

Учесници у спровођењу политике 

КВС 

МИНИСТАРСТВА и 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
(РАДНА ГРУПА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ СКВС) 

Oсновне и средње 

школе 

Универзитетски 

каријерни центри 

Удружења 

Међународни партнери 



Радна група за спровођење СКВС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТАРСТВ
О  ОМЛАДИНЕ И 

СПОРТА 

МИНИСТАРСТВ
О ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА 

МИНИСТАРСТВ
О ФИНАНСИЈА   

МИНИСТАРСТВО 
РАДА, 
ЗАПОШЉАВАЊА И 
СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ 

МИНИСТАРСТВ
О 

РЕГИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА И 
ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

НАЦИОНАЛНА 
СЛУЖБА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

БЕОГРАДСКА 
ОТВОРЕНА 

ШКОЛА 

КОНФЕРЕНЦИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТА 

СРБИЈЕ 

ПРИВРЕДНА 
КОМОРА СРБИЈЕ 

СТАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА 

ГРАДОВА И 
ОПШТИНА 



МЛАДИ-РЕЗУЛТАТИ 

ДОСАДАШЊЕГ СПРОВОЂЕЊА 

СКВИС 

Успостављени 
специјализовани центри 
за КВС (нпр. каријерни 

центар при Фонду за 
младе таленте; центри 

при КЗМ...). 

Повећан број центара за 
каријерно вођење и 

саветовање на 
универзитетима и 

факултетима и ојачани 
њихови капацитети за рад са 

студентима ( 12 центара) 

Основани нови центри при 
НСЗ (Центар за информисање 
и професионално саветовање 

у Новом Саду;центри за 
професионалну 

рехабилитацију и 
запошљавање особа са 

инвалидитетом у Београду, 
Крагујевцу и Новом Саду) 
чији су корисници услуга 

претежно млади 

Различите активности у 
школама и КЗМ усмерене ка 
каријерном информисању и 
саветовању које се реализују 
у парнерству министарстава, 
ЈЛС, НВО и међународних 

донатора. 

Повећан је број невладиних организација које се баве 
каријерним информисањем  на пројектној основи и које 

помажу младима у каријерном вођењу и саветовању, 
као и повећан број услуга  које пружају младима (нпр. 

“Бизнис младих Србије”, Е-каријера) 



ПРИМЕР ИЗ  ПРАКСЕ ГИЗ ПО 

У Канцаларијема за младе   

• Број реализованих услуга за 

младе: 400  

• Број младих укључених у 

пројекат: 31.503 

информисаних о каријери  

111/144 

КЗМ 

Укључено 

• Број семинара са младима: 

200 и број младих на обуци: 

4090 

• Број реалних сусрета: 220 

сусрета за 8000 младих 

Едукације 

и реални 

сусрети 



ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ  

ЦЕНТАР ЗА КВС 

СТИПЕНДИСТА ФОНДА 
 

 Фонд за младе таленте РС - од 2008. године од када делује у оквиру МОС-а 

награђено је/стипендирано  10.800 младих; До сада је за стипендије/награде 

утрошено око 2,8 милијарди динара 

 

 Центар за каријерно вођење и саветовање младих талента ради при МОС од 

октобра 2009. године и пружа услуге каријерног информисања, инидивидуалног и 

групног саветовања и повезује стипендисте Фонда  са компанијама у циљу 

реализације праксе и потенцијалног запошљавања. Кроз радионице за 

професионални развој стипендисти стичу практичне вештине и знања потребне за 

успешно управљање каријером.  

 До сада је услуге каријерног информисања, саветовања и радионице 

професионалног развоја користило преко 3500 студената, стипендиста 

Фонда. 

 Фонд за младе таленте РС - од 2008. године од када делује у оквиру 

МОС-а награђено је/стипендирано  10.800 младих; До сада је за 

стипендије/награде утрошено око 2,8 милијарди динара 

 

 Центар за каријерно вођење и саветовање младих талента ради при 

МОС од октобра 2009. године и пружа услуге каријерног информисања, 

инидивидуалног и групног саветовања и повезује стипендисте Фонда  са 

компанијама у циљу реализације праксе и потенцијалног запошљавања. 

Кроз радионице за професионални развој стипендисти стичу практичне 

вештине и знања потребне за успешно управљање каријером.  

 До сада је услуге каријерног информисања, саветовања и 

радионице професионалног развоја користило преко 3500 

студената, стипендиста Фонда. 



Задаци који су пред нама... 

 Оснивање Националног ресурсног центра који би 

координирао активности кључних актера и бринуо о развоју 

свеукупног система КВС у Србији; 

 Успоставњање протокола о сарадњи кључних актера у 

развоју система КВС; 

 Обогатити понуду КВС услуга и учинити их доступнијим 

крајњим корисницима; 

 Израда стандарда, програма и методологије КВС за све 

узрасне групе;  

 Јачање веза са послодавцима; 

 Повезивање Србије са мрежом европске политике 

целоживотног вођења; 

 Континуирано промовисање значаја КВС како би се:  

  - смањило рано напуштање школе 

  - избегли погрешни избори занимања  

  - увидео значај целоживотног учења. 

  



      

WWW. МОS.GOV.RS 

WWW.ZAMISLIZIVOT.ORG 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ 

 
Весна Видојевић 

Самостални саветник 
vesna.vidojevic@mos.gov.rs 

 


