
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА 

НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ И ПРОГРАМА  

„МЛАДИ СУ ЗАКОН” 
 

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: Снежана Жугић 

(Министарство омладине и спорта) – председник Комисије, Александар Воштић 

(Министарство омладине и спорта), Милица Ковачевић (Министарство омладине и 

спорта), Марија Радовановћ (ГИЗ) и Јована Петровић (УНФПА) – чланови Комисије, 

министар омладине и спорта је донео Одлуку о додели средстава за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката број: 401-01-301/2022-04 од 15. априла 2022. године 

и Решење о распореду дела средстава за програме и пројекте од јавног интереса у 

областима омладинског сектора у 2022. години, број: 401-01-305/2022-04 од 15. априла 

2022. године којим је утврђена листа пројеката који се финансирају и висина средстава по 

одобреном пројекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списак учесника на Jавном конкурсу за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и 

програма „Млади су закон” 

 

РБ циљ назив удружења место назив пројекта 

број бодова/ 

испуњеност 

услова 

1.        

Циљ Б) 

Спровођење 

програма 

МЛАДИ СУ 

ЗАКОН 

Млади 

истраживачи 

Србије 

Београд 

Национални 

програм 

волонтирања 

МЛАДИ СУ 

ЗАКОН 2022 

94,2 

2.        

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Удружење за развој 

и унапређивање 

културе јавног 

говора 

"ИЗРАЖАЈНОСТ" 

Београд 

Караван културе 

говора "Проговори 

да видим ко си" -  

едукативне 

радионице за младе 

89,8 

3.        

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

"Центар за 

омладински рад" 
Нови Сад 

”Здравље младих 

испред профита – 

превенција и 

заштита 2.0”  

88,8 

4.        

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Удружење 

грађанки и грађана 

"Центар за 

подршку женама" 

Кикинда 

Успостављање 

информационог 

система за 

превенцију 

вршњачког насиља 

- 4. фаза 

87,4 

5.        

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

Центар за 

активизам Београд 
Београд 

Питај, сазнај, 

заштити се! 
86,6 



средине 

6.        

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих, 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима,  

Област 8: 

култура и 

креативност  

КОМИТЕТ 

ЗНАЊА СРБИЈЕ 
Београд 

ТИШИНА, 

СНИМА СЕ! 
86,2 

7.        

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

СВЕТИОНИК 

ЗНАЊА 
Београд Светионик знања 86 

8.        

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине, 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих  

Група "Хајде да..." Београд 

"Млади у земљи 

чуда" Пружање 

подршке младима и 

омладинским 

радницима у 

области менталног 

здравља 

86 



9.        

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Европски 

студентски форум 

на Факултету 

политичких наука 

Београд 
"Портал млади 

Србије" 
85,4 

10.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине  

Друштво за борбу 

против шећерне 

болести града 

Новог Сада 

Нови Сад 

"Спречимо 

пандемију 

дијабетеса код 

младих и стравичне 

постковидне 

компликације" 

83 

11.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Удружење грађана 

"СВЕТ РЕЧИ" 

Велика 

Плана 

"ИМАШ 

ПРОБЛЕМ? ТУ 

СМО ЗА ТЕБЕ!" 

83 

12.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

''ЖИВОТ У 

РАДОСТИ'' 

Нови Сад 
КО ЧИТА 

ЛЕКТИРУ? 
83 

13.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

"БЕЧЕЈСКО 

УДРУЖЕЊЕ 

МЛАДИХ" 

Бечеј 

„Активни млади за 

одговорније и 

транспарентније 

финансирање 

омладине и спорта 

у Републици 

Србији“ 

83 

14.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

СОНАТИНА  
Београд 

Стручно 

усавршавање 

студената 

уметничко високо-

школских установа 

82,8 



у Србији 

15.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине,  

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

УДРУЖЕЊЕ ЗА 

МЛАДЕ АСТРА 
Београд "Пливам и ја!" 82,8 

16.    

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

Удружење грађана 

"Вера љубав нада" 

Нови Сад 

Нови Сад 

"ПРИБЛИЖИМО 

СЕ ЈЕДНИ 

ДРУГИМА" 

82,6 

17.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Савез студената 

универзитета у 

Нишу 

Ниш 
"Студије од А до 

Ш" 
82,4 

18.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Савез студената 

Београда 
Београд 

Студентска гласила 

"Будућност кроз 

традицију" 

82,4 

19.    

Област 6: 

мобилност 

младих и 

миграције 

РАЗВОЈНИ 

ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНЕ 

Ириг 

МОБИЛНОСТ ЗА 

МЛАДЕ У 

ОПШТИНИ ИРИГ 

82,4 

20.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

Ромско удружење 

карловачке зоре 

Сремски 

Карловци 
НЕ ЖУРИ! 82,2 



едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

21.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Европска мрежа 

младих 
Београд 

,,Здрава природа – 

Здравија 

будућност’’ 

82,2 

22.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Удружење за 

Едукацију 

Екологију и 

Енергетику  

Београд 

Оснажи се, одважи 

се и постани део 

новог доба младих 

82,2 

23.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Удружење грађана 

"СТУБОВИ 

ЗНАЊА" 

Нови Сад 

Млади креативни 

писци културе 

Србије 

82,2 

24.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Удружење српско 

јапанског 

пријатељства 

"ХАНАМИ" 

Вршац 

Међународни 

српско-јапански 

пијанистички 

фестивал 

“Aisa&Frends” 

(140 година 

пријатељских 

односа Јапана и 

Србије) 

82,2 

25.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Буте добри Нови Сад Блоксток 2022 82 



26.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

СТУДЕНТСКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

Косовска 

Митровица 

Космет отворени 

фестивал 2022 
82 

27.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих, 

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

New Renesans Београд 

"Млади и 

образовани за нашу 

бању" 

81,8 

28.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Булевар осмеха Београд "Злато Србије" 81,8 

29.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Центар АЛФА Београд 
ТВ емисија "Млади 

бирају и креирају" 
81,6 

30.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Удружење 

националних 

мањина Голубица 

Нови Сад 
УДАХНИ НОВИ 

ПОЧЕТАК 
81,6 

31.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА 

СОМБОРСКИ 

ОМЛАДИНСКИ 

БООМ 

Сомбор 
Сомборско лето за 

младе 2022 
81,6 



32.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Удружење за 

Уједињене нације 

Србије 

Београд 

Омладински 

делегати Србије у 

Уједињеним 

нацијама 

81,4 

33.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Клуб за 

оснаживање 

младих 018 

Ниш „Активни 5“ 81,4 

34.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Удружење 

"АСИСТЕНТ" 
Нови Сад 

Информација - 

Мотивација - Знање 
81,4 

35.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

КЛУБ МЛАДИХ 

ЛИДЕРА 
Београд 

,,Млади учествују - 

млади доносе 

одлуке" 

81,4 

36.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Асоцијација мама 

Србије  
Београд "Дигитална мама" 81,2 

37.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

"Центар за 

истраживање 

Дунавског региона" 

Нови Сад 
Дунавска школа 

2022 
81,2 

38.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој, Област 

Удружење "На 

пола пута" 
Панчево 

"Буди и ти млади 

активиста" 
81 



5: социјална 

укљученост 

младих 

39.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Центар за развој 

грађанског друштва 

PROTECTA 

Ниш 
Да везе не буду 

безвезе! 
81 

40.    

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

"Удружење 

студената са 

хендикепом" 

Београд 

„Менторство 

активних 

омладинских 

инклузивних 

тимова у локалним 

заједницама“ 

81 

41.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Центар за развојну 

политику и 

сарадњу 

Нови Пазар 
Лабораторија за 

креативно деловање 
80,6 

42.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Удружење грађана 

"Визија" Пирот 
Пирот "Не играј на срећу" 80,4 

43.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

Камп за 

логоровање Казало 
Лазаревац 

Камп за младе 

Казало 
80,2 



средине  

44.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Удружење грађана 

Тим 42 
Лесковац 

Омладинска 

редакција 
80,2 

45.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине, 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих  

Удружење грађана 

"Омладински Савет 

Крушевац" 

Крушевац 
Еколошка 

перспектива младих 
80,2 

46.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Едукација и 

истраживање 
Београд Мени живот значи 80,2 

47.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих, Област 

5: социјална 

укљученост 

Удружење 

психолога Нови 

Пазар 

Нови Пазар 

Социорехабилитаци

они клуб за децу и 

младе са 

проблемима у 

понашању и ризику 

од социјалне 

искључености 

80,2 



младих 

48.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА 

"KOKOРО" - БОР 

Бор "Корак до решења" 80,2 

49.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Центар за 

позитиван развој 

деце и омладине 

Београд 

Знањем до 

толеранције 3 –  

програм 

вршњачких 

едукација за младе 

80 

50.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

"КУЛТУРНИ 

ПАРК 

КОВИОНИЦА"  

Крагујевац 

„Од традиције до 

дигитализације – 

развој новог 

пословног концепта 

младих у руралним 

срединама“ 

80 

51.    

Област 6: 

мобилност 

младих и 

миграције 

Организација 

Српских Студената 

у Иностранству 

Београд Млади у покрету 79,8 

52.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Удружење за 

екологију и 

заштиту животне 

средине "ГЕА" 

Пирот 
Волонтерски 

центар Пирот 
79,8 

53.    

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

Београдски центар 

за људска права 
Београд 

ПРО БОНО КЛУБ – 

ИНТЕГРИСАНИ 

ОДГОВОР НА 

ПРИСТУП 

ПРАВИМА 

МЛАДИХ 

79,8 



54.    

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

Организација 

креативног 

окупљања 

Београд 

Театар 

Инклузивности: 

укључивање 

младих из 

осетљивих група 

путем уметничког 

омладинског рада 

79,6 

55.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Удружење "КГ 

ПОЛИС" 
Крагујевац 

„Еманкипација 2 – 

комуникација“ 
79,4 

56.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

Удружење грађана 

“ИНК фест“ 

Петроварад

ин 

14. 

Интернационална 

ПДП конференција 

79,2 

57.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Регионални центар 

за експертизу у 

образовању за 

одрживи развој 

Војводине 

Нови Сад "Време је за нас" 79,2 

58.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Асоцијација 

руралне омладине 

Србије 

Краљево 

Стварање услова за 

унапређење 

безбедносне 

културе младих у 

саобраћају 2 

79 

59.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

"Омладина ЈАЗАС 

Нови Сад" 
Нови Сад 

„КАРАВАН 

ЗДРАВЉА“ 

Превенција ППИ, 

ХИВ и болести 

зависности међу 

младима 

78,8 



60.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Удружење за развој 

позоришта за децу 

и младе "АССИТЕЈ 

Србија" 

Београд 

Позоришна сцена 

по мери младих 

Србије 

78,8 

61.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине  

САВЕЗ 

СТУДЕНАТА 

МЕДИЦИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА И 

МЛАДИХ 

ЗДРАВСТВЕНИХ 

РАДНИКА НОВОГ 

САДА 

Нови Сад 

Превенција 

едукацијом младих 

у време пандемије 

КОВИД-19 

78,6 

62.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Омладинска мрежа 

Нови Сад 
Нови Сад 

Млади - Покретачи 

ЛОКАЛНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

77,8 

63.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Омладина ЈАЗАС-а 

Крагујевац 
Крагујевац 

Важно је! – 

оснажени млади 
77,8 

64.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Центар за 

грађанско деловање 
Обреновац 

Информисање 

младих - заједнице 

као креатори 

система 

информисања 

77,6 

65.    

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

AРЕНА Београд 
Пробуди се - 

Укључи се! 
76,8 



66.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Центар за 

афирмацију деце и 

омладине 

Велики 

Црљени 
Дигитално Снажно 76,8 

67.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Центар за 

едукацију и 

друштвену 

еманципацију 

младих 

Београд 
"Млади за одрживи 

развој" 
76,8 

68.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

"Асоцијација 

културанова" 

Петроварад

ин 

“Који је твој 

проблем? Део 2 
76,4 

69.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Сомборски 

едукативни центар 
Сомбор 

Тренирај 

равноправност! – 

Тренинг за младе 

тренере у области 

људских права и 

борбе против 

дискриминације у 

Бачкој 

76,2 

70.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

УДРУЖЕЊЕ ЗА 

ОЧУВАЊЕ 

ПРИРОДЕ И 

ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

"FAMILIA 

NATURE"  

Београд 

Еко-радионица 

"ИЗАЂИ 

НАПОЉЕ" - 

камповање и 

рекреативни 

спортови у природи 

75,6 

71.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона  

Студентска унија 

Факултета 

техничких наука  

Косовска 

Митровица 
Зашитар 75,6 



72.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Организација за 

развој и 

демократију 

Бујановац 

Бујановац 

Изградња 

стабилног мира на 

југу Србије кроз 

јачање капацитета  

младих 

75,4 

73.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

"ЗАЈЕДНИЦА ЗА 

АФИРМАЦИЈУ 

ЈЕДИНСТВА, 

ЕДУКАЦИЈЕ И 

ДРУШТВЕНОГ 

НАПРЕТКА 

ОМЛАДИНЕ - 

ЗАЈЕДНО" 

Београд ЗаЈедно у друштво 75 

  

74.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Студентска унија 

Универзитета у 

Приштини, 

Косовска 

Митровица 

Косовска 

Митровица 

Родна сигурност за 

родну 

равноправност у 

популацији младих 

и студената 

74,6 

75.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

"ЦЕНТАР ЗА 

ИНОВАТИВНЕ 

ЕДУКАЦИЈЕ"  

Београд ”КриптоСвет” 74,2 

76.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Удружење грађана 

"Видо" 
Крагујевац 

„Српски вук са Вол 

Стрита“ – 

радионице 

инвестирања 

74,2 

77.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

Новосадска 

новинарска школа 
Нови Сад 

Медији у животима 

младих 
74 



о младима 

78.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине  

Центар за научно-

истраживачки рад 
Винча 

НАУЧИ! НЕ 

ХАЈДУЧИ! 
73,8 

79.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Слобода нема цену Нови Сад 

X Конференција о 

трговини људима – 

Слобода нема цену 

73,8 

80.    

Област 6: 

мобилност 

младих и 

миграције 

ОМЛАДИНСКА 

КУЛТУРНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Младенова

ц, Београд 

Програм 

неформалног 

образовања и 

едукације младих у 

области европских 

вредности и 

европских програма 

за младе“ЕУ 

ЗНАЊЕ ЈЕ 

ШАНСА“ 

73,6 

81.    

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Удружење грађана 

"МРЕЖА 

МЛАДИХ 

СРБИЈЕ" 

Београд 
Информишемо у 

ЖАРГОНу младих 
73 

82.    

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

НВО "ЕУзона" Лесковац 

СИГУРАН КОД! - 

Едукација 

средњошколаца 

Јабланичког округа 

о дигиталном 

72,6 



реинтеграција 

младих 

насиљу и начинима 

заштите и 

адекватног 

реаговања на 

дигитално насиље 

83.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих, 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине, 

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Едукативно, 

маркетиншко, 

информативни 

центар ЕМИЦ 

Врбас 

Онлајн курсеви и 

анкете о 

безбедности и 

здрављу деце и 

омладине 

72,4 

84.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

НЕВЛАДИНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

"ЛЕНОН" 

Београд You(th) Rock 71,6 

85.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

"Филм клуб 

Прокупље" 
Прокупље 

Покажи 

креативност 
69,8 

86.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

ЦЕНТАР ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈУ, 

ЕДУКАЦИЈУ И 

БЕЗБЕДНОСТ 

Сомбор 

Омладински летњи 

камп ,,Бачки 

Моноштор 2022" 

69,8 



87.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине  

ОМЛАДИНСКИ 

САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Програм развоја 

здравих стилова 

живота младих 

жена и мушкараца 

„Пандемија 

Спорта“ 

69 

88.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих, 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Удружење Ремикс Нови Сад 
Летња музичка 

школа хип хопа 
68,6 

89.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине  

Национално 

удружење за помоћ 

и подршку особама 

са алергијама, 

целијакијом и 

осталим 

аутоимуним 

болестима са 

ограничењима у 

исхрани - Алергија 

и ја  

Београд Караван алергије 68,2 

90.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине, 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих  

"Омладинско 

спортско удружење 

КМФ 

Интелектуалац" 

Београд ВИШЕ ОД ИГРЕ 67,8 



 91.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих, 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Удружење 

"СРПСКО-

ЈЕВРЕЈСКО 

ПЕВАЧКО 

ДРУШТВО" 

Београд 

"Да се никад не 

заборави, 

Холокауст, да се 

никад не понови - 

музика пише 

сећање, против 

предрасуда, 

дискриминације, 

расизма, 

антисемитизма, ...за 

толеранцију" 

67,2 

92.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Хуманитарно 

удружење Лек за 

душу 

Бачко 

Градиште 

"Освести се" - 

млади ка младима 
67,2 

93.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Центар за 

оснаживање 

грађанског друштва 

и оснаживање 

младих 

"Либералис" 

Нишка 

Бања 

Романипен - 

Активизам и 

креативност младих 

Рома 

67,2 

94.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине  

УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА 

"Дисцовер Сербиа"  

Прибој Цикло образовање 66,8 

95.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине, 

Област 8: 

култура и 

"Удружење 

студената Дома IV 

Студентски град" 

Београд 
Дан студената 4. 

Април 2022. 
65,4 



креативност 

младих 

96.    

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Београдски 

институт 

омладинске 

политике 

Београд 
Школа финансијске 

писмености 
64,2 

97.    

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

"ЗВЕЗДА 2000" Београд 
Научи како, укључи 

се и ти! 
63,6 

98.    

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Форум младих 

Македонаца 
Панчево 

Форум театар - 

путујућа двојезична 

представа 

63,2 

99.    

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Удружење грађана 

"Еко тим Апатин" 
Апатин 

Спортско – 

едукативни камп 

,,Зов природе'' 

59,6 

100.  

          

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

"Савез студената 

Правног 

факултета" 

Ниш 
"Конгрес студената 

права" 
58,6 

101.  

          
/ 

Ансамбл народних 

игара и песама 

"Траг" Београд  

Београд 
/ 

Нису 

испуњени 



102.  

          
/ 

Савез удружења 

учесника 

омладинских 

радних акција 

Србије 

Београд 
/ 

Нису 

испуњени 

103. / 

"Светски 

омладински талас" 
Београд 

/ 
Нису 

испуњени 

104. 
/ 

Институт за развој 

компетенција, 

интегративних 

студија и бизниса  

Зрењанин / Нису 

испуњени 

105. 
/ 

УНИЈА 

СРЕДЊОШКОЛА

ЦА СРБИЈЕ 

Београд / Нису 

испуњени 

106. 
/ 

ПЛИВАЧКИ КЛУБ 

АЛИГАТОР  
Београд / Нису 

испуњени 

107. 
/ Општина Вучитрн Прилужје / Нису 

испуњени 

108. 
/ 

Удружење грађана 

Освежење 
Пирот / Нису 

испуњени 

109. 
/ 

УДРУЖЕЊЕ 

РОДИТЕЉА, 

СТАРАТЕЉА, 

ДЕЦЕ И 

ПРИЈАТЕЉА 

ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ 

ОД МАЛИГНИХ 

БОЛЕСТИ - 

Београд / Нису 

испуњени 



"ЧИКА БОЦА" 

110. 
/ 

Удружење АЛФА 

ПРОЈЕКАТ 

Београд / Нису 

испуњени 

111. 
/ ЗЕМУН ФЕСТ  Београд / Нису 

испуњени 

112. 
/ 

Шумско удружење 

Звездарска шума 

Београд / Нису 

испуњени 

113. 
/ 

"Подигнимо гард 

пороцима" 
Пожаревац / Нису 

испуњени 

114. 
/ 

Удружење 

"Превент" 
Нови Сад / Нису 

испуњени 

115. 
/ 

Удружење грађана 

"Клуб О2" 

Нови Сад / Нису 

испуњени 

116. 
/ 

Студентски центар 

за регионалну 

сардању 

Београд / Нису 

испуњени 

117. 
/ 

Хуманитарно 

еколошка 

организација 

”Чепом до осмеха” 

Нови Сад / Нису 

испуњени 



118. 
/ 

Група за анализу и 

крирање јавних 

политика 

Београд / Нису 

испуњени 

119. 
/ "Реакт"  Нови Пазар / Нису 

испуњени 

120. 
/ 

Удружење 

"ОМЛАДИНСКИ 

ЦЕНТАР ЦК13" 

Нови Сад / Нису 

испуњени 

121. 
/ 

Савез младих особа 

са инвалидитетом 

са југа Србије 

Врање / 
Одустали 

122. 
/ СИНХРО Панчево / Нису 

испуњени 

123. 
/ 

Мала школа глуме 

"Машкга" 

Београд / Нису 

испуњени 

124. 
/ 

УДРУЖЕЊЕ ЗА 

ПРОМОЦИЈУ 

БОРАВКА У 

ПРИРОДИ 

"ПОРОДИЦА 

АВАНТУРА" 

Нови Сад / Нису 

испуњени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава 

 

РБ циљ назив удружења место назив пројекта вредност 

1. 

Циљ Б) 

Спровођење 

програма 

МЛАДИ СУ 

ЗАКОН 

Млади 

истраживачи 

Србије 

Београд 

Национални 

програм 

волонтирања 

МЛАДИ СУ 

ЗАКОН 2022 

21.999.912,22 

2. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Удружење за развој 

и унапређивање 

културе јавног 

говора 

"ИЗРАЖАЈНОСТ" 

Београд 

Караван 

културе говора 

"Проговори да 

видим ко си" -  

едукативне 

радионице за 

младе 

1.900.000,00 

3. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

"Центар за 

омладински рад" 
Нови Сад 

”Здравље 

младих испред 

профита – 

превенција и 

заштита 2.0”  

1.600.000,00 

4. 

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Удружење 

грађанки и грађана 

"Центар за 

подршку женама" 

Кикинда 

Успостављање 

информационо

г система за 

превенцију 

вршњачког 

насиља - 4. 

фаза 

3.750.000,00 

5. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

Центар за 

активизам Београд 
Београд 

Питај, сазнај, 

заштити се! 
1.600.000,00 



средине 

6. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих, 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима,  

Област 8: 

култура и 

креативност  

КОМИТЕТ 

ЗНАЊА СРБИЈЕ 
Београд 

ТИШИНА, 

СНИМА СЕ! 
550.000,00 

7. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

СВЕТИОНИК 

ЗНАЊА 
Београд 

Светионик 

знања 
2.100.000,00 

8. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине, 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих  

Група "Хајде да..." Београд 

"Млади у 

земљи чуда" 

Пружање 

подршке 

младима и 

омладинским 

радницима у 

области 

менталног 

здравља 

1.500.000,00 

9. 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Европски 

студентски форум 

на Факултету 

политичких наука 

Београд 
"Портал млади 

Србије" 
8.000.000,00 



10. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине  

Друштво за борбу 

против шећерне 

болести града 

Новог Сада 

Нови Сад 

"Спречимо 

пандемију 

дијабетеса код 

младих и 

стравичне 

постковидне 

компликације" 

700.000,00 

11. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Удружење грађана 

"СВЕТ РЕЧИ" 

Велика 

Плана 

"ИМАШ 

ПРОБЛЕМ? ТУ 

СМО ЗА 

ТЕБЕ!" 

1.570.000,00 

12. 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

''ЖИВОТ У 

РАДОСТИ'' 

Нови Сад 
КО ЧИТА 

ЛЕКТИРУ? 
600.000,00 

13. 

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

"БЕЧЕЈСКО 

УДРУЖЕЊЕ 

МЛАДИХ" 

Бечеј 

„Активни 

млади за 

одговорније и 

транспарентниј

е финансирање 

омладине и 

спорта у 

Републици 

Србији“ 

2.200.000,00 

14. 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

СОНАТИНА  
Београд 

Стручно 

усавршавање 

студената 

уметничко 

високо-

школских 

установа у 

Србији 

1.500.000,00 



15. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине,  

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

УДРУЖЕЊЕ ЗА 

МЛАДЕ АСТРА 
Београд "Пливам и ја!" 4.100.000,00 

16. 

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

Удружење грађана 

"Вера љубав нада" 

Нови Сад 

Нови Сад 

"ПРИБЛИЖИ

МО СЕ ЈЕДНИ 

ДРУГИМА" 

2.300.000,00 

17. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Савез студената 

универзитета у 

Нишу 

Ниш 
"Студије од А 

до Ш" 
3.150.000,00 

18. 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Савез студената 

Београда 
Београд 

Студентска 

гласила 

"Будућност 

кроз 

традицију" 

1.400.000,00 

19. 

Област 6: 

мобилност 

младих и 

миграције 

РАЗВОЈНИ 

ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНЕ 

Ириг 

МОБИЛНОСТ 

ЗА МЛАДЕ У 

ОПШТИНИ 

ИРИГ 

4.200.000,00 

20. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

Ромско удружење 

карловачке зоре 

Сремски 

Карловци 
НЕ ЖУРИ! 950.000,00 



средине 

21. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Европска мрежа 

младих 
Београд 

,,Здрава 

природа – 

Здравија 

будућност’’ 

900.000,00 

22. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

Удружење за 

Едукацију 

Екологију и 

Енергетику  

Београд 

Оснажи се, 

одважи се и 

постани део 

новог доба 

младих 

3.100.000,00 

23. 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Удружење грађана 

"СТУБОВИ 

ЗНАЊА" 

Нови Сад 

Млади 

креативни 

писци културе 

Србије 

2.100.000,00 

24. 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Удружење српско 

јапанског 

пријатељства 

"ХАНАМИ" 

Вршац 

Међународни 

српско-

јапански 

пијанистички 

фестивал 

“Aisa&Frends” 

(140 година 

пријатељских 

односа Јапана и 

Србије) 

1.300.000,00 

25. 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

Буте добри Нови Сад Блоксток 2022 1.580.000,00 



26. 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

СТУДЕНТСКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

Косовска 

Митровица 

Космет 

отворени 

фестивал 2022 

3.050.000,00 

27. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих, 

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

New Renesans Београд 

"Млади и 

образовани за 

нашу бању" 

2.800.000,00 

28. 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Булевар осмеха Београд "Злато Србије" 3.500.000,00 

29. 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Центар АЛФА Београд 

ТВ емисија 

"Млади бирају 

и креирају" 

1.100.000,00 

30. 

Област 3: 

здравље, 

благостање, 

популациона 

едукација 

младих и 

заштита 

животне 

средине 

Удружење 

националних 

мањина Голубица 

Нови Сад 

УДАХНИ 

НОВИ 

ПОЧЕТАК 

900.000,00 

31. 

Област 8: 

култура и 

креативност 

младих 

УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА 

СОМБОРСКИ 

ОМЛАДИНСКИ 

БООМ 

Сомбор 

Сомборско 

лето за младе 

2022 

1.400.000,00 



32. 

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Удружење за 

Уједињене нације 

Србије 

Београд 

Омладински 

делегати 

Србије у 

Уједињеним 

нацијама 

1.500.000,00 

33. 

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

Клуб за 

оснаживање 

младих 018 

Ниш „Активни 5“ 1.500.000,00 

34. 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Удружење 

"АСИСТЕНТ" 
Нови Сад 

Информација - 

Мотивација - 

Знање 

3.050.000,00 

35. 

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој 

КЛУБ МЛАДИХ 

ЛИДЕРА 
Београд 

,,Млади 

учествују - 

млади доносе 

одлуке" 

2.050.000,00 

36. 

Област 7: 

информисање, 

креирање 

садржаја за 

младе и знање 

о младима 

Асоцијација мама 

Србије  
Београд 

"Дигитална 

мама" 
2.700.000,00 

37. 

Област 1: 

образовање, 

васпитање и 

обука младих 

"Центар за 

истраживање 

Дунавског региона" 

Нови Сад 
Дунавска 

школа 2022 
2.300.000,00 



38. 

Област 2: 

активизам и 

активно 

учешће младих 

и одрживи 

развој, Област 

5: социјална 

укљученост 

младих 

Удружење "На 

пола пута" 
Панчево 

"Буди и ти 

млади 

активиста" 

400.000,00 

39. 

Област 4: 

безбедност 

младих, 

ресоцијализаци

ја и 

реинтеграција 

младих 

Центар за развој 

грађанског друштва 

PROTECTA 

Ниш 
Да везе не буду 

безвезе! 
1.100.000,00 

40. 

Област 5: 

социјална 

укљученост 

младих 

"Удружење 

студената са 

хендикепом" 

Београд 

„Менторство 

активних 

омладинских 

инклузивних 

тимова у 

локалним 

заједницама“ 

1.000.000,00 

 

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 102.999.912,22 динара 

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

2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21) у оквиру Раздела 31. – Министарство 

омладине и спорта, Глава 31.0 – Министарство омладине и спорта, програм 1302 - 

Омладинска политика, функција 810 – услуге рекреације и спорта, програмска активност 

0005 - Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, 

здрављу и партиципацији, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, а 

распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине 

и спорта за 2022. годину.  

 

 


