
 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ 

ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ КРОЗ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ ЕУ И 

ПРОГРАМЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

 

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: Милан Савић (Министарство 

омладине и спорта) – председник Комисије, Урош Прибићевић (Министарство омладине и 

спорта), Снежана Жугић (Министарство омладине и спорта), Милица Радовановић 

Думоњић (Министарство за европске интеграције) и Марко Банковић (Фондација Темпус 

‒ Национална агенција за Еразмус+ програм Европске уније) – чланови Комисије, 

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

суфинансирање програма и пројеката број: 401-00-00333/2022-05 од 16. августа 2022. 

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

областима омладинског сектора у 2022. години, број: 401-00-00334/2022-05 од 16. августа 

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

одобреном пројекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списак учесника на Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране 

Европске комисије кроз Еразмус+ програм Европске уније и програме 

прекограничне сарадње 

 

 

 

 

 

 

РБ Назив удружења: Место: Назив пројекта: 

Број бодова/ 

испуњеност 

услова: 

1.  

Центар за културу 

и образовање 

Сонта 

Сонта 
Добар Савет злата 

вреди 
83.00 

2.  
Центар за 

омладински рад 
Нови Сад 

СВЕ НА ЈЕДНОМ 

МЕСТУ - За 

социјалну инклузију 

и запошљивост 

младих 

83.00 

3.  
Балкан ИДЕА 

Нови Сад 
Нови Сад Време је за игру! 82.60 

4.  

Центар за 

позитиван развој 

деце и омладине 

Београд 

Уважавање 

различитости: 

програм јачања 

компетенција младих 

80.20 

5.  

Удружење Ужички 

центар за људска 

права и 

демократију 

Ужице „Премошћавање“ 77.80 

6.  

Унија 

средњошколаца 

Србије 

Београд 

Развој капацитета 

младих и 

омладинских 

организација за 

дигитални грађански 

активизам - 

#Дигитизам 

Нису испуњени 

 

7.  

Спортско 

Кошаркашко 

Удружење за развој 

младих – Топ Кош 

Београд WeB Media Literacy 

Нису испуњени  

 

8.  
Новосадска 

новинарска школа 
Нови Сад 

Развој и едукација 

младих у основним и 

срењим школама кроз 

кошарку 

Нису испуњени  



Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава 

 

РБ подносилац место назив пројекта вредност 

1. 

Центар за културу 

и образовање 

Сонта 

Сонта 
Добар Савет злата 

вреди 

      651,500.00  

 

2. 
Центар за 

омладински рад 
Нови Сад 

СВЕ НА ЈЕДНОМ 

МЕСТУ - За 

социјалну инклузију 

и запошљивост 

младих 

      810,000.00  

 

3. 
Балкан ИДЕА 

Нови Сад 
Нови Сад Време је за игру! 

      860,000.00  

 

4. 

Центар за 

позитиван развој 

деце и омладине 

Београд 

Уважавање 

различитости: 

програм јачања 

компетенција 

младих 

      742,500.00  

 

5. 

Удружење 

Ужички центар за 

људска права и 

демократију 

Ужице „Премошћавање“ 
      736,000.00  

 

 

 

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 3.800.000,00 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, апропријација 481 – 

дотације невладиним организацијама, у оквиру Програма 1302 – Омладинска политика, 

Програмске активности 0007 – Међународна сарадња у областима омладине и спорта, а 

распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине 

и спорта за 2022. годину.    

 


