
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА МЛАДИХ ЗА ПИСАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА И ЊИХОВО АКТИВНИЈЕ УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМЕ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

 

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 8/12 и 11/13), 

предлога Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског 

сектора у саставу: Александра Кнежевић (Министарство омладине и спорта) – 

председник Комисије, Зорица Лабудовић (Министарство омладине и спорта) и 

Ђуро Блануша (Министарство омладине и спорта), Марија Радовановић (GIZ), 

Марија Рудић Цвијић (ОЕБС) и министар омладине и спорта донеo је Одлуку o 

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

01-30/10/2014-04 од 30. септембра 2014. године и Решење о распореду дела 

средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског 

сектора у 2014. години, број: 401-01-31/9/2014-04 од 30. септембра 2014. године 

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

одобреном пројекту.  

 

Списак учесника на Конкурсу за подизање капацитета младих за писање 

пројеката и њихово активније укључивање у програме Европске уније и 

европске интеграције 

Ред. 

бр. 
Назив удружења 

Место – 

седиште 

удружења 

1.  Центар за толеранцију и одрживи развој Центор Крчедин Крчедин 

2.  ГРУПА ХАЈДЕ ДА… Београд 

3.  УГ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЕУНИ Ниш 

4.  УДРУЖЕЊЕ СПОРТ ЗА СВЕ РЕЛАКС Нови Сад 

5.  Eпицентар Врање 

 

 

 

 



Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава 

 

Редни 

број 
Назив пројекта 

Износ 

одобрених 

средстава 

Назив носиоца 

пројекта 

Седиште  

носиоца 

пројекта 

1.  
ЕРАЗМУС+:МЛАДИ У АКЦИЈИ 2014-

2020 
2.700.000,00 

Група „Хајде 

да…“ 
Београд 

 

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу до 2,7 милиона динара обезбеђена 

су буџетом Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 114/12 

и 59-13) у оквиру раздела 31 – Министарство омладине и спорта, функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, апропријација 481 – дотације невладиним 

организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења 

Министарства омладине и спорта за 2014. годину. 

 


