
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ И СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ 

ПОЛИТИКЕ  
 

 

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: Снежана Жугић 

(Министарство омладине и спорта) – председник Комисије, Александар Воштић 

(Министарство омладине и спорта), Уна Павловић (Министарство омладине и спорта), 

Станислава Вучковић (УНИЦЕФ) и Марија Радовановић (ГИЗ) – чланови Комисије, 

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

суфинансирање програма и пројеката број: 401-01-282/2021-04 од 19. маја 2021. године и 

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

омладинског сектора у 2021. години, број: 401-01-286/2021-04 од 19. маја 2021. године 

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

одобреном пројекту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списак учесника на Јавном конкурсу за развој и спровођење омладинске политике 

 

 

рб циљ 
назив 

удружења 
место назив пројекта 

број 

бодова/испуњеност 

услова 

1.  А 

Национална 

асоцијација 

практичара/ки 

омладинског 

рада 

Нови Сад 

Омладински рад 

у фокусу од 

локалног до 

националног 

нивоа 

85,4 

2. Б 

Омладински 

савез удружења 

"Нови Сад 

омладинска 

престоница 

Европе - 

ОПЕНС“ 

Нови Сад 

У центру 

одрживе 

омладинске 

политике 

84 

3. А 

"Национална 

асоцијација 

Канцеларија за 

младе" 

Београд 

Развој 

омладинске 

политке од 

локалног до 

националног 

нивоа 

79,6 

4. А 

Кровна 

организација 

младих Србије 

Београд 
Млади имају 

предност 2.0 
77,2 

5. А 

Европски 

студентски 

форум на 

Факултету 

политичких 

наука 

Београд 

Академија 

омладинског 

лидерства 

46,6 



6. А 

Студентска 

унија 

Универзитета у 

Приштини, 

Косовска 

Митровица 

Косовска 

Митровица 

Родна сигурност 

за родну 

равноправност у 

популацији 

младих и 

студената 

43,8 

7. / 

"Европско 

удружење 

индустријског 

инжењерства и 

менаџмента 

локална група 

ИИМ Нови 

Сад" 

Нови Сад / није испунио 

8. / 

Удружење 

"Омладински 

грађански 

парламент" 

Нови 

Жедник, 

Суботица 

/ није испунио 

9. / 

"Истраживачки 

центар за 

одбрану и 

безбедност" 

Београд / није испунио 

10. / 

Београдски 

едукативни 

центар 

Београд / није испунио 

11. / 

Удружење 

"Музичка 

комуникација" 

Лесковац / није испунио 

12. / 

НАУЧНИ 

ЦЕНТАР ЗА 

КРЕАТИВНИ 

РАЗВОЈ 

IDEALL 

Нови Сад / није испунио 

13. / 
Спортски клуб 

"ФСФВ" 
Београд / није испунио 

14. / 

Канцеларија за 

младе општине 

Србобран 

Србобран / није испунио 

15. / 
Кошаркашки 

клуб "ФСФВ" 
Београд / није испунио 



 

Списак одобрених програма и пројеката са износом одобрених средстава 

 

 

рб циљ 
назив 

удружења 
место назив пројекта вредност 

1. А 

Национална 

асоцијација 

практичара/ки 

омладинског 

рада 

Нови Сад 

Омладински рад у 

фокусу од 

локалног до 

националног 

нивоа 

6.000.000,00 

2. А 

"Национална 

асоцијација 

Канцеларија за 

младе" 

Београд 

Развој 

омладинске 

политке од 

локалног до 

националног 

нивоа 

6.000.000,00 

3. А 

Кровна 

организација 

младих Србије 

Београд 
Млади имају 

предност 2.0 
6.000.000,00 

4. Б 

Омладински 

савез удружења 

"Нови Сад 

омладинска 

престоница 

Европе - 

ОПЕНС“ 

Нови Сад 

У центру одрживе 

омладинске 

политике 

5.500.000,00 

 

 

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 23.500.0000,00 динара 

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

2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21), 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, програмска 

активност 0004 - Развој и спровођење омладинске политике, апропријација 481 – дотације 

невладиним организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом 

извршења Министарства омладине и спорта за 2021. годину.  


