ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
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” бр. 30/18), предлога
Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора Број: 119-01-38/2/2018-04 од 8. августа 2018. године у саставу: Дарко
Станић (Министарство омладине и спорта) – председник Комисије, Александар
Воштић (Министарство омладине и спорта), Јелена Илић (Министарство омладине
и спорта), Милица Радовановић Думоњић (Министарство за европске интеграције),
и Јасмина Богосављевић (Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом) –
чланови Комисије, министар омладине и спорта је донео Одлуку о додели
средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката Број: 401-0194/1/2018-04 од 8. августа 2018. године и Решење о распореду дела средстава за
програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2018.
години, Број: 401-01-93/1/2018-04 од 8. августа 2018. године којим је утврђена
листа пројеката који се финансирају и висина средстава по одобреном пројекту.
Списак учесника на Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката
у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске
комисије
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Назив подносиоца програма или пројекта
Друштво за развој деце и младих - ОТВОРЕНИ
КЛУБ
"Удружење грађана БУМ"
Центар за позитиван развој деце и омладине
ЦЕНТАР ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Место

број бодова/
испуњеност
услова

Ниш

76,8

Београд
Београд
Суботица

није прошао
80,6
80,2

5.
6.
7.
8.
9.

МЕДИЈСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
"Форум младих са инвалидитетом"
ПЛАВО позориште - позоришна лабораторија

Београд
Београд
Београд

Одред извиђача "10. ОКТОБАР"

Велика Плана

ЕДУФОНС - Центар за целоживотно образовање

Нови Бечеј

није прошао
није прошао
80,6
није прошао
није прошао

Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава и бројем бодова

Ред.
бр.

1.

Назив
Деловодни
подносиоца
број
програма или
пројекта
Друштво за развој
401-01деце и младих 96/2018-04
ОТВОРЕНИ
КЛУБ

2.

401-0198/2018-04

3.

401-0199/2018-04

4.

401-01102/201804

Центар за
позитиван развој
деце и омладине
ЦЕНТАР
ЛОКАЛНЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ
ПЛАВО
позориште позоришна
лабораторија

Место

Назив пројекта

Износ
средстава

Број
бодова

Ниш

Глас младих – За већу
партиципацију и
регионалну сарадњу

858.300,00

76,8

384.600,00

80,6

261.400,00

80,2

735.647,00

80,6

Београд

Суботица

Београд

Примена драмских
техника у процесу
социјалног
укључивања – обука за
младе
Регионална платформа
за учешће и дијалог
младих Балкана
Позориште – сусрет,
инклузија, акција

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 1.999.807,00 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 0007 - Међународна сарадња у
областима омладине и спорта, а распоред и коришћење средстава утврђени су
Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2018. годину.

