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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на
основу члана 18. Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) и члана 25. став
1. тачка 42. и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-одлука УС), донела је Одлуку о оснивању и раду
Канцеларије за младе. Канцеларија је основана као посебна служба Града Београда у
циљу обављања послова из делокруга прописаних законом и подзаконским актима.
Канцеларија за младе на основу члана 11. Одлуке о оснивању и раду Канцеларије
за младе („Сл. лист града Београда“, број 126/16) ради на унапређењу положаја младих,
делује у правцу решавања проблема младих, пружању подршке и обезбеђивању једнаког
положаја младих из осетљивих групa, сaрaђуje сa oмлaдинским удружeњимa Рoмa,
прoмoвишe рaзличитoсти, тoлeрaнциjу и сoлидaрнoст мeђу млaдимa; врши пoслoвe кojи
сe oднoсe нa: oргaнизoвaни приступ прoблeмимa млaдих; прoмoвисaњe рaдa сa млaдимa;
унaпрeђeњe прeдузeтништвa млaдих и рaзвиjaњe прeдузeтничкoг духa кoд млaдих;
пружaњe пoдршкe млaдимa у сaрaдњи сa oбрaзoвним и културним институциjaмa,
Нaциoнaлнoм службoм зaпoшљaвaњa, привредним субјектима, удружењима привредника, oргaнизaциoним jeдиницaмa Грaдскe упрaвe, нeвлaдиним oргaнизaциjaмa,
крoз aктивнo укључивaњe млaдих и друштвeнe тoкoвe и њихoвo инфoрмисaњe;
нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe млaдих; пружaњe лoгистичкe пoдршкe у рeaлизaциjи прojeкaтa
млaдих; крeирaњe мoдeлa вoлoнтeрских рaдних кaмпoвa; oбeзбeђивaњe jeднaкoг
пoлoжaja млaдих у друштву; пoдстицaњe и врeднoвaњe дoстигнућa млaдих у рaзличитим
oблaстимa; унaпрeђивaњe мoгућнoсти зa квaлитeтнo oргaнизoвaњe слoбoднoг врeмeнa
млaдих; спрoвoђeњe друштвeнo oдгoвoрних кaмпaњa из oблaсти eкoлoгиje, бeзбeднoсти,
сoлидaрнoсти, здрaвљa млaдих. Кaнцeлaриja oбaвљa и пoслoвe oбeзбeђивaњa услoвa зa
рaд удружeњa која спроводе омладинске активности; успoстaвљa пaртнeрствa сa
удружeњимa која спроводе омладинске активности рaди учeствoвaњa у припрeми
прojeкaтa; учeствуje у крeирaњу друштвeнoг aмбиjeнтa кojи je пoдстицajaн зa цивилнo
друштвo које спроводи омладинске активности; дaje пoдршку цивилнoм сeктoру који
спроводи омладинске активности у успoстaвљaњу диjaлoгa и jaчaњу пaртнeрствa сa
oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe; иницирa и спрoвoди рaзвojнe прojeктe у сaрaдњи сa
удружeњимa која спроводе омладинске активности, кao и другe пoслoвe у склaду сa
зaкoнoм, Стaтутoм града и другим прописима.
Канцеларији за младе су одобрена су средства за 2018. годину у укупном износу
од 56.277,000.00 динара. Извршено је 52.782.182,00 динара, односно 93,79% од
планираних средстава. Опис активности приказан је у наставку.
„Звезде Београда 2017“ - Kaнцеларија за младе Града Београда организовала је
доделу признања удружењима, институцијама и појединцима „Звезде Београда 2017“, за
најбоље пројекте чије су активности подржане на конкурсима организационих јединица
Градске управе Града Београда. Признања „Звезде Београда 2017“ добило је 21
удружење, институција и појединац на предлог Канцеларије за младе, Фондације за
младе таленте, Савета за запошљавање, Секретаријата за социјалну заштиту,
Секретаријата за здравство, Секретаријата за спорт и омладину, Секретаријата за културу
и Секретаријата за привреду, чиме се потврђује одлучност Града Београда да давањем
подршке оснажи удружења, институције и појединце на пројектима од значаја за Град
Београд.
Током 2018. године спроведен је један Јавни конкурс за финансирање
пројеката које реализују удружења у 2018. години на основу Одлуке о финансирању и
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суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора у Граду Београду („Службени лист Града Београда“, бр. 10/16) где је изабрано
38 пројекта удружења за финансирање. Имајући у виду да цивилно друштво игра активну
улогу и представља важан чинилац у погледу изградње грађанског и демократског
друштва, Канцеларија препознаје потребу да као део Скупштине града Београда буде
носилац и потпора удружењима у овом процесу. Општи циљеви због којих се дотирају
средства за реализацију пројеката су јачање цивилног друштва у оквиру партиципативне
демократије, креирање друштвеног амбијента који је подстицајан за цивилно друштво,
развијање и унапређење капацитета, активна сарадња на побољшању положаја људских
и мањинских права, подстицање грађанског активизма и пуна партиципација у развоју
друштва, перманентна и конструктивна сарадња ОЦД и Града Београда.
Међународни дан младих установила је Генерална скупштина УН 2000. године.
Обележавање Међународног дана младих има за циљ да скрене пажњу јавности на
положај младих. Као део манифестације предвиђено је и представљање омладинских
организација и промовисање организованог рада са младима. Дан младих је ове године
одржан као недеља младих од 07.08. до 12.08. 2018. године. Током манифестације
одржани су: Расправа о Локалном акционом плану за младе на територији града
Београда, Дан отворених врата за младе у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, Хуманитарни турнир „ХуманијАда“ и централни догађај на тераси
Инкубатора Гнездо којем је присуствовало преко 200 младих.
Споровођење кампање „Или возиш или пијеш“ има за циљ унапређење
безбедносне културе младих у саобраћају. Пројекат у фокус ставља превентивну
политику и активности везане за едукацију младих. Циљ оваквог пројекта јесте
превентивно деловање и подизање свести младих о важности безбедног понашања у
саобраћају. Вршњачка едукације у оквиру кампање „Или возиш или пијеш“ спроведена
је у 10 београдских средњих школа за оквирно 200 младих.
Кампања „НЕ – говору мржње“ има за циљ борбу против говора мржња,
расизма и дискриминације у реалном и виртуелном свету, али и промоцију различитости,
инклузију мањинских група и изградњу толерантног, отвореног и демократичног
друштва. Вршњачка едукације у оквиру кампање „НЕ – говору мржње“ спроведена је у
10 београдских средњих школа за оквирно 200 младих.
Кампања „Родна равноправност“ има за циљ унапређење родне
равноправности код младих. Вршњачка едукације у оквиру кампање „Родна
равноправност“ спроведена је у 10 београдских средњих школа за оквирно 200 младих.
Кампања „Само од тебе зависи“ има за циљ превенцију злоупотребе
психоактивних супстанци. Кампања је спроведена у десет београдских средњих школа и
обухватила је 300 младих. За потребе кампање снимљен је и видеоспот, а подељено је и
500 брошура.
Отворени бископ „Гнездо“ одржан је у периоду од 07.09. до 13.09.2018. на
тераси Инкубатора Гнездо и у парку у Пожешкој улици у оквиру „Чука микс феста“.
Приказани су филмови: Заиста, никад ниси био овде, Стаљинова смрт, Ниоткуда, Изван
граница реалности и У четири зида живота.
Самит младих – Четврти по реду Самит младих одржан је 22.11.2018. године у
хотелу Метропол. Преко триста младих учесника учествовало је на укупно шест панела
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(Паметни градови, Е – спортс, Омладински активизам – Причам да те покренем,
Предузетништво у туризму, Злоупотреба психоактивних супстанци и Студије у
иностранству и каријера по повратку у Србију) на којима су имали прилику да чују
најеминентније панелисте из наведених области.
Израда Локалног акционог плана за младе на територији Града Београда.
Током 2018. године одржане су три јавне расправе са свим релевантним актерима
омладинске политике и урађен предлог ЛАП-а за младе на територији Града Београда
који ће бити поднет на усвајање Скупштини Града Београда у првом кварталу 2019.
године.
Пројекат „Сам свој газда“ - Кроз овај пројекат заинтересовани млади су били у
могућности да науче све кораке у покретању сопственог бизниса од првих корака
отварања сопствене фирме, преко израде бизнис плана, књиговодства, финансијског
пословања маркетинга, завршног рачуна и пореских пријава. Након завршене обуке
млади су стекли практична знања из свих пословних процеса у приватном сектору.
Полазницима пројекта су подељени сертификати. Укупан број полазника је 30.
Школа новинарства - Кроз школу новинарства млади који се баве новинарством
или су заинтересовани за исто научили су основе различитих стилова писања, врсте
текстова, разлику између вести, саопштења и најава за медије као и основе креативног
писања. Након завршене обуке млади полазници су у могућности да кроз своје текстове
боље афирмишу положај младих у друштву, повећају видљивост младих. Полазницима
пројекта су подељени сертификати. Укупан број полазника је 30.
Водич за запошљавање у туризму - Туризам је најбрже растућа привредна грана
у Граду Београду. Креирање једног оваквог водича који је јавно доступан, свим
заинтересованим младим људима омугућило je да своју шансу за запошљавање нађу у
овој веома перспективној привредној грани.
Школа језика за преводиоце - Пројекат има за циљ повећање усклађености
знања са језичким вештинама са посебним освртом на привредне секторе где је знање
страног језика предуслов за грађење пословне каријере. Полазници су прошли обуку из
области пословног руског и енглеског језика. Након завршене обуке полазници су у
могућности како да активно траже посао тако и да самостално пружају преводилачке
услуге. Пројекат је намењен полазницима који већ добро посзнају наведене језике.
Полазницима пројекта су подељени сертификати. Укупан број полазника је 30.
Тренинг за писање пројеката – Пројекат има за циљ оснаживање и повећање
капацитета представника локалних канцеларија за младе и удружења младих и за младе
како би лакше аплицирали за ИПА и предприступне фондове ЕУ. Након завршене обуке
представници горе наведених институција стекли су знања како да прате конкурсе као и
на који начин се аплицира за ове пројекте. Такође, имали су прилику током тренинга да
се међусобно повежу и заједно аплицирају на одређене пројекте. Полазницима пројекта
су подељени сертификати. Укупан број полазника је 30.
Школа језика - Током 2019. године у просторијама Инкубатора Гнездо у
сарадњи са апсолвентима Филолошког факултета одржани су курсеви енглеског (Б1
ниво), италијанског (А1 ниво) и шпанског (А1 ниво). Школа је организована за укупно
90 полазника.
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Пројекат - Тренинг центар - Школа рачунара. Након тестирања младих
организована је бесплатна школа рачунара за курсеве HTML&CSS, Wordpress и Adobe.
Реализована су три курса са укупно 133 полазника.
Пројекти и сарадња са локалним Канцеларијама за младе. За пројекте
општинских канцеларија за младе који се односе на имплементацију Локалног акционог
плана за младе. На јавном конкурсу спроведеном на основу Одлуке о финансирању и
суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора у Граду Београду („Службени лист Града Београда“, бр. 10/16) 11 општинских
канцеларија за младе добило је средства.
Пројекат: БГ пракса Реализацијом Пројекта „БГ ПРАКСА 2018” омогућено je
студентима завршне године студија и дипломцима да стекну практично знање.
Универзитетска пракса организoвана је за 102 студента у трајању од три месеца, а
студентима је била обезбеђена маркица за градски превоз и топли оброк. Пројекат се
реализује у сарадњи са Центром за развој каријере и саветовање студената Универзитета
у Београду. За 30 студената пракса је продужена за период од два месеца.
Студентска пракса за 2018. годину према јединственом моделу спроведена je у
организационим јединицама Градске управе, Градском већу, посебним службама Града
Београда, градским општинама, јавним и јавно-комуналним предузећима, установама
културе и спортским центрима чији је оснивач Град Београд.
Фондација за младе таленте - Канцеларија за младе у оквиру своје надлежности
определила износ од 12.000,000,00 динара за Фондацију за младе таленте. Наиме,
основни циљ и мисија Фондације за младе таленте града Београда је пружање помоћи
талентованим ученицима, студентима и особама које се истичу у научном и
стваралачком раду до 30 година старости, Фондација за младе таленте града Београда
расписала је Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима са
територије града Београда у 2018. години, ради набавке неопходне опреме 14. новембра
2018. године на укупан износ од 12.000.000,00 динара. Рок за пријављивање био је до 26.
новембра 2018. године до када је у просторије Фондације пристигло укупно 126 пријава.
Услове Конкурса испунило је укупно 63 корисника и исто толико (63) није испунило
неки од прописаних услова. Од 63 њих који испуњавају услове Конкурса, 57 је
корисника којима су одобрена новчана средства према коначној ранг листи и то за 24
талентована ученика у области науке, 23 у области уметности и 10 из области спорта.
Ове године новчана средства ради набавке неопходне опреме ради даљег неговања
талента, и то максимум 300.000,00 динара по кандидату, добили су корисници за
куповину музичких инструмената, харфе, клавира, виолине, трубе и других. Научници
су добили средства за куповину неопходне литературе, рачунара, рачунарске опреме и
сл, док су први пут до сада поред опреме за карате и шах, додељена новчана средства за
куповину опреме за гимнастику, стрељаштво и футсал.
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Пројекат „Инкубатор Гнездо“ - подразумева уступање удружењима на
коришћење без накнаде просторија Канцеларије за младе у објекту „Палата Београд“, на
адреси Масарикова број 5, спрат 6. У 2018. години 252 удружења младих и за младе је
користило бесплатно просторије Инкубатора Гнездо. Током 2018. године више од 12000
младих је прошло кроз ове просторије.
Дигитални канали комуникације – На званичним интернет налозима
Канцеларије за младе ( WEB, FACEBOOK, INSTRAGAM) објављено је 516 вести из
делокруга рада Канцеларије. Преко 40000 младих прати наведене налоге.

Партнерски пројекти
Пројекат - „ Србија – земља иновација. Кампања за промоцију и
популаризацију иновација и иновационог предузетништва“. Партнер: Red
communication d.o.o Финасијер: Кабинет министра за иновације и технолошки
развој
Пројекат - Израда штампаних и мултимедијалних материјала за промоцију и
популаризацију иновација и иновационог предузетништва са посебним фокусом на
младе“. Партнер: New assist doo Финасијер: Кабинет министра за иновације и
технолошки развој
Пројекат - „ИновациОНА 2018 “. Партнер: Domino doo Финасијер: Кабинет
министра за иновације и технолошки развој
Пројекат - „Знањем до циља-дигитална подршка за иновациони сектор“.
Партнер: Interlink bussines doo Финасијер: Кабинет министра за иновације и
технолошки развој
Пројекат – „Скупштина младих Србије“. Пројекат има за циљ да додатно
образује младе да активно учествују у демократском друштву и процесима доношења
одлука и успостави платформу за повезивање младих и најважнијих политичких
институција. Партнер: Мрежа младих Србије. Финасијер: Министарство омладине и
спорта
Канцеларија за младе града Београда
Тиршова 1
Укупан број запослених 2018.: 10
На одређено: 2 – постављена лица
На неодређено: 8
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