
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОМОЦИЈИ 

ЕВРОПСКИХ МОГУЋНОСТИ ЗА МЛАДЕ  
 

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, 11/13 и 15/16), 

предлога Комисије за стручни преглед поднетих предлога пројеката на Јавном 

конкурсу за подршку промоцији европских могућности за младе у саставу: Горан 

Тијанић (Министарство омладине и спорта) – председник Комисије, Ђуро Блануша 

(Министарство омладине и спорта), Татјана Наумовић (Министарство омладине и 

спорта), Марија Радовановић (Немачка организација за међународну сарадњу) и 

Моника Петровић (Међународна организација за миграције) – чланови Комисије, 

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

суфинансирање програма и пројеката за подршку промоцији европских могућности 

за младе Број: 401-01-569/2016-05 од 26. октобра 2016. године и Решење о 

распореду дела средстава опредељених за дотације невладиним организацијама 

Број: 401-01-570/2016-05 од 26. октобра 2016. године којим је утврђена листа 

пројеката који се финансирају и висина средстава по одобреном пројекту.  
 

Списак учесника на  

Јавном конкурсу за подршку промоцији европских могућности за младе 
 

 

Преглед одобреног пројекта са износом одобрених средстава и бројем бодова 

 

Ред. 

бр. 

Назив 

подносиоца програма или пројекта 
Седиште 

Број 

бодова/ 

Испуњеност 

услова 

1.  Београдска отворена школа Београд 84 

2.  Центар за младе „Чукаˮ Београд неиспуњени 

Ред. 

бр. 

Назив подносиоца 

програма или пројекта 
Седиште 

Назив програма или 

пројекта 

Број 

бодова 

Износ 

одобрених 

средстава 

1.  Београдска отворена школа Београд 

Ка успешној међународној 

сарадњи у области 

омладине и спорта 

84 4.500.000,00 



 

Средства за програме и пројекте по овом конкурсу у износу до 4.500.000,00 динара 

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

Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15) у оквиру раздела 29. 

– Министарство омладине и спорта, програм 1301 - развој система спорта, 

функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 0004 - 

администрација и управљање, апропријација 481 – дотације невладиним 

организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења 

Министарства омладине и спорта за 2016. годину. 

 

 
 

 


