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Градски центар за социјално предузетништво Београда 
Центар - Трг Николе Пашића 8, Канцеларије - Теразије 3 / I спрат, Београд 
текући рачун: 840-853661-42, за сопствене приходе: 840-837667-09  
www.gradskicentar.rs, socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs 
телефони: 630 5837, факс: 334 2 337 
регистарски број: 5-1423-00 
матични број: 17845829 
ПИБ: 107985253 
 
 

УПИТНИК ЗА МЛАДЕ 
Резултати 

 
Градски центар за социјално предузетништво Београда спровео је мапирање својих 
корисника ради израде плана рада и предлоге мера за запошљавање и социјално 
предузетништво младих из рањивих категорија са територије града Београда, од 15. 
новембра до 10. децембра 2013. године. 
 
Циљна група су били млади између 15 и 30 година старости и то:  
• млади без родитељског старања,  
• млади са инвалидитетом,  
• млади који су били на издржавању казне затвора,  
• млади жртве трговине људима, злостављања, занемаривања, насиља и 

експлоатације, 
• млади самохрани родитељи,  
• млади родитељи деце са инвалидитетом, 
• млада интерно расељена и избегла лица, 
• млади из етничких мањина. 
 
У циљу прикупљања што више информација, запослени Центра спроводили су 
анкетирање у домовима за децу и омладину без родитељског старања на територији 
Београда и то: Дом „Јован Јовановић Змај“, Дом „Дринка Павловић“, Дом „Моша Пијаде“, 
Дом за средњошколску и студентску омладину и Заводу за васпитање деце и омладине 
„Београд“. 
 
Упитник је био доступан на интернет сајту Градског центра за социјално предузетништво 
Београда (http://www.gradskicentar.rs/2013/upitnik_za_mlade/), на едукацијама које је држао 
Dale Carnegie (Програм “Социјалне Инклузије” деце старости 15,16,17 година без 
родитељског старања која ускоро напуштају установе), у службама Националне службе за 
запошљавање филијалe Београд, фејсбук странама Центра и у просторијама Центра на 
Теразијама. 
 
Укупан број попуњених упитника је 376 од којих је 365 узето за анализу (11 упитника је 
одбачено јер су били непотпуни ). 
 

По подацима Националне службе филијалe Београд, на дан 5. децембра 2013. године 
регистровано је 35.394 незапослених лица старости од 15 до 30 година од којих 2.923 из 
социјално угрожених категорија. 
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АНАЛИЗА ПОДАТАКА ИЗ УПИТНИКА 
 
Категорије корисника Број испитаника % 
млади без родитељског старања 123 33.70 
млади са инвалидитетом  4 1.1 
млади који су били на издржавању казне затвора  1 0.27 
млади жртве трговине људима, злостављања, 
занемаривања, насиља и експлоатације 

3 0.82 

млади самохрани родитељи  3 0.82 
млади родитељи деце са инвалидитетом 0 0 
млада интерно расељена и избегла лица 3 0.82 
млади из етничких мањина 1 0.27 
социјално угрожена категорија (није наведена која) 216 59.18 
остали 11 3.01 
Напомента: категорија није била обавезно поље за попуњавање. 
 
Заступљеност: 
 
ДОБ: 
15-19 – 118 (32.33%) 
20-24 – 96 (26.30%) 
25-29 – 151 (41.37%) 
 
Пол: 
Женски – 196 (53.70%) 
Мушки – 169 (46.30%) 
 
Степен образовања: 
Незавршена ОШ  - 16 
Завршена ОШ - 97 
Завршена средња школа - 146 
Завршена виша школа - 29 
Завршен факултет - 60 
Магистериј / Мастер - 17 
 
Ђака - 105 
Студената - 43 
Ни једно ни друго - 217 
 
Радно својински статус: 
Незапослено - 346 
Запослено преко омладинске задруге - 3 
Запослено на одређено време - 3 
Запослено на неодређено време - 2 
Запослено али непријављено - 1 
 
Радно искуство: 
Да – 224 (61.37%) 
Не – 141 (38.63%) 
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Разлог незапослености: 
Образовање (школа или факултет) - 131 
Не тражи посао - 12 
Ради непријављено - 35 
Ради у сивој економији - 2 
Ради у оквиру пољопривредног газдинства -0 
Радио/ла па изгубио/ла посао - 64 
Друго - 120 
 
52,88% је пријављено на НСЗ. 
 
62,47% није учествовало у обукама за активно тражење посла. 
 
49,32% је волонтирало или похађало праксу. 
 
13,70% је тражило посао ван Београда. 
 
53,97% би започело сопствени посао, а 49.59% има своју пословну идеју. 
 
94,52% није учествовало у обукама за започињање сопственог посла. 
 
 


