
О б р а з л о ж е њ е 

 

 

I Правни основ  

 

 Одредбом члана 43. став 3. Закона о Влади прописано је да када не доноси друге 

акте, Влада доноси закључак. 

 

 

 

II Разлози за доношење закључка  

 

 На седници одржаној 27. фебруара 2015. године Влада је донела Националну 

стратегију за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 

22/15), којом је уређено да ће Акциони план за спровођење ове стратегије Влада 

утврдити у року од 30 дана од дана објављивања Стратегије. 

 Овим акционим планом утврђују се активности које ће се остваривати током 

2015, 2016. и 2017. године.  

 

 

 

III Образложење основних решења 

 

 Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. 

до 2018. године садржи следеће делове: Увод, Процес израде акционог плана, 

Механизам праћења, евалуација и изештавање, Процес и методологија израде буџета и 

Активности за спровођење Националне стратегије за младе у периоду од 2015. до 2018. 

године по областима: 

 

 - запошљавање и предузетништво младих; 

 - образовање, васпитање и обука младих; 

 - активизам и активно учешће младих; 

 - здравље и благостање младих; 

 - безбедност младих; 

 - социјална укљученост младих; 

 - мобилност младих; 

 - информисање младих; 

 - култура и креативност младих. 

  

 У свакој од наведених области, по стратешким и специфичним циљевима 

утврђеним Стратегијом, утврђени су индикатори.  

 По сваком специфичном циљу утврђени су очекивани резултати, активности, 

детаљи реализације и средства за реализацију. 

 Детаљи реализације даље уређују индикаторе, период реализације, ниво 

реализације, носиоце и учеснике реализације. 

 Средства за реализацију утврђена су за 2015. годину и за укупан период 

примене стратегије, а средства су исказана у укупном износу и по извору. 

 Детаљан план финансирања активности сачињен је за 2015. годину, а за период 

2015 – 2017. године дата је пројекција трошкова.  

 Акциони план садржи и Прилог 1 – Значење скраћеница. 



IV Финансијска средства потребна за реализацију Акционог плана 

 

 Укупна средства планирана за период од 3 године (2015 – 2017) износе 

11.109.054.200 РСД (91.057.821 ЕУР), при чему 9.040.041.200 РСД чине буџетска 

средства, а 2.069.013.000 РСД средства из осталих извора. Средства за реализацију 

НСМ обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и у буџету аутономне покрајине и 

јединица локалне самоуправе и из других извора у складу са позитивним законским 

прописима, уз планиран допринос ИПА фондова Европске уније, учешће приватног 

сектора, удружења која спроводе омладинске активности и других националних и 

међународних програма и донатора. У складу са НСМ, аутономна покрајина и 

јединице локалне смоуправе утврђују акционе планове за спровођење НСМ на својој 

територији и у свом буџету обезбеђују средства за реализацију тих планова. 

 

 Укупан буџет за 2015. годину је планиран у износу од 3.539.491.000 РСД 

(29.012.221 ЕУР), при чему 2.886.405.000 РСД чине буџетска средства, а 653.086.000 

РСД средства из осталих извора. Овај буџет одражава стрaтешки приоритет Владе да 

подржи запошљавање и предузетништво међу младима са преко 63% средстава 

намењених овој области. Једна четвртина (24,9%) средстава буџета планираног за 2015. 

годину је намењена образовању, док остале области учествују у буџету на следећи 

начин: Активизам и активно учешће младих – 3%, Мобилност – 2.4%, Култура и 

креативност – 1.9%, Безбедност – 1,5%, Здравље и благостање – 1.2%, Информисаност 

– 0.8% и Социјална укљученост – 0.6%. 


