
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СТИМУЛИСАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА, САМОЗАПОШЉАВАЊА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

МЛАДИХ 

 

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

(Министарство омладине и спорта), Ивана Симоновић (ГИЗ) и Невена Шовић 

(УНФПА) – чланови Комисије, министар омладине и спорта је донео Одлуку о 

додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката број: 401-

01-197/3/2019-04 од 13. новембра 2019. године и Решење о распореду дела 

средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског 

сектора у 2019. години, број: 401-01-196/4/2019-04 од 13. новембра 2019. године 

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

одобреном пројекту.  

 

Списак учесника на  

Јавном конкурсу за стимулисање различитих облика запошљавања, 

самозапошљавања и предузетништва младих 

 

РБ 
Назив подносиоца 

 програма или пројекта 
Место 

Број бодова / 

испуњеност услова 

1.  
Удружење грађана „Визија“ 

Пирот 
Пирот 78 

2.  Центар АЛФА Београд нису испуњени 

3.  „МЛАДИ АМБАСАДОРИ“ Ниш 75 

4.  
Центар за развој грађанског 

друштва PROTECTA 
Ниш 77,6 

5.  Удружење „Огледна башта“ Ниш 79,2 

6.  
Удружење за помоћ МНРО 

Звездара 
Београд 72,4 

7.  „Центар за унапређење Београд 66 



 

Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава и бројем бодова 

 

РБ 

Назив 

подносиоца 

 програма 

или пројекта 

Место Назив пројекта: 
Број 

бодова 

Вредност 

буџета 

1. 

Удружење 

грађана 

„Шанса“ 

Пожаревац 
„Нова шанса за 

младе“ 
94,2 9.499.560,00 

 

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 9.502.521,41 динара обезбеђена 

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

2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 72/19) 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 0006 - Програми и пројекти 

подршке младима у запошљавању, а распоред и коришћење средстава утврђени су 

Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2019. годину. 

друштва“ 

8.  

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈЕ, 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И 

ИНОВАЦИЈЕ 

Београд 59,2 

9.  
Удружење грађана „Пхралипе 

Нови Сад“ 
Нови Сад 68,8 

10.  „НОВО ДОБА“ Нови Пазар 77,4 

11.  
Центар за развојну политику и 

сарадњу 
Нови Пазар 86,2 

12.  Ромски центар Пожега Пожега 74,4 

13.  
Организација за развој и 

демократију Бујановац 
Бујановац 79,8 

14.  Едукативни центар-Крушевац Крушевац 89 

15.  Савез студената Београда Београд нису испуњени 

16.  Удружење грађана „Шанса“ Београд 94,2 


