
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

      ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ И СПРОВОЂЕЊЕ 

ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ  
 

На основу Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилника о 

финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у 

областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18), предлога 

Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског 

сектора у саставу: Дарко Станић (Министарство омладине и спорта) – председник 

Комисије, Александар Воштић (Министарство омладине и спорта), Зорица 

Лабудовић (Министарство омладине и спорта), Марија Радовановић (ГИЗ) и Милена 

Стошић (ОЕБС) – чланови Комисије, министар омладине и спорта је донео Одлуку 

о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 

подршке развоју и спровођењу омладинске политике број: 401-01-94/2018-04 од 17. 

јула 2018. године и Решење о распореду дела средстава за програме и пројекте од 

јавног интереса у областима омладинског сектора у 2018. години, број: 401-01-

93/2018-04 од 17. јула 2018. године којим је утврђена листа пројеката који се 

финансирају и висина средстава по одобреном пројекту.  
 

Списак учесника на  

Јавном конкурсу за развој и спровођење омладинске политике 
 

Ред. 

бр. 

Област 

конкурса 

Назив  

подносиоца програма или пројекта 
Седиште 

 

Број бодова/ 

Испуњеност 

услова  

1.  1 
Асоцијација студената Факултета безбедности 

Београд 
Београд 43,6 

2.  3 Национална асоцијација канцеларија за младе Београд 74,0 

3.  1 Кровна организација младих Србије Београд 83,5 

4.  1 
Удружење грађана "Омладински парламент 

Јагодина" 
Јагодина 40,3 

5.  2 
Национална асоцијација практичара/ки 

омладинског рада 
Нови Сад 82,0 

6.    УГ "Нови пут" Краљево неиспуњени 

7.  2 Удружење "На пола пута" Панчево 53,0 

8.  1 Удружење грађана "Подигнимо гард пороцима" Пожаревац 27,5 



 

Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава и бројем бодова 

 

 

Средства за програме и пројекте по овом конкурсу у износу до 20.000.000,00 

динара обезбеђена су у буџету Републике Србије, на основу Закона о буџету 

Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17) у оквиру 

раздела 31. – Министарство омладине и спорта, функција 810 – Услуге рекреације 

и спорта, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру 

Програма 1302 - Омладинска политика, Програмске активности 0004 - Развој и 

спровођење омладинске политике, а распоред и коришћење средстава утврђени су 

Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2018. годину. 

 
 

 

9.  1 
Студентска асоцијација универзитета у Новом 

Саду 
Нови Сад 45,0 

10.  1 Удружење грађана "Еко тим Апатин" Апатин 28,5 

11.  - 
ЕДУФОНС - Центар за целоживотно 

образовање 
Нови Бечеј неиспуњени 

Ред. 

бр. 

Област 

конкурса 

Назив подносиоца 

програма или 

пројекта 

Седиште 
Назив програма или 

пројекта 

Број 

бодова 

Износ 

одобрених 

средстава 

1.  
Област 

1 

Кровна 

организација 

младих Србије 

Београд Заједно за младе 83,50 7.000.000,00 

2.  
Област 

2 

Национална 

асоцијација 

практичара/ки 

омладинског рада 

Нови Сад 
НАПОРним стзама ка 

препознавању 

омладинског рада 

83,0 6.500.000,00 

3.  
Област 

3 

Национална 

асоцијација 

канцеларија за младе 
Београд 

Унапређење рада 

Канцеларија за младе 
77,2 6.498.700,00 


