
 

 

 

 

 

 

 

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: Урош Прибићевић 

(Министарство омладине и спорта) – председник Комисије, Зорица Обојевић 

(Министарство омладине и спорта), Емилија Панић (Министарство омладине и спорта), 

Данило Голубовић (Министарство за европске интеграције) и Зоран Богдановић, 

(Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) – чланови Комисије, 

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

суфинансирање програма и пројеката број: 401-01-281/2021-04 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: 401-01-285/2021-04 од 19. маја 2021. 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 удружења место назив пројекта 
број 

бодова/испуњеност 

услова 

1. 
Новосадска женска 

иницијатива 
Нови Сад 

ИТ Академија за 

младе незапослене 

жене 
88,2 

2. 

"НОВА 

ИНИЦИЈАТИВА 

МЛАДИХ ЗА БОЉУ 

БУДУЋНОСТ" 

Београд 
,,Шанса за нови 

почетак’’ 
87,8 

3. 
"Форум младих са 

инвалидитетом" 
Београд 

Радна пракса за 

младе са 

инвалидитетом 
86,8 

4. 
Удружење "Живот 

као инспирација" 
Нови Сад 

Кухињица 

отвореног срца! 
86 

5. 

"ОМЛАДИНСКО 

ТУРИСТИЧКИ 

КЛАСТЕР СРЕМ" 

Ириг 

Информатичка 

писменост и 

предузетништво - 

нове вештине за 

бољу запошљивост 

младих 

85,6 

6. 

Невладина 

организација „Центар 

за едукацију и развој 

омладине Београда” 

Београд 

„ПОКРЕНИ СЕ - 

ИСКОРИСТИ 

ШАНСУ 2“ 
85,2 



7. 

Удружење грађана за 

развој технолошког 

предузетништва ICT 

Hub 

Београд 

Подршка глобалној 

конкурентности 

младих 

технолошких 

предузетника 

85 

8. 
Удружење грађана 

"Шанса' 
Пожаревац 

„ Интегративни 

приступ 

оспособљавању 

младих из 

осетљивих група за 

продуктиван живот 

у социјалној 

заједници“ 

84,2 

9. 
Центар за активизам 

Београд 
Београд 

„Јачање капацитета 

младих који 

напуштају систем 

алтернативног 

старања кроз обуке 

и запошљавање за 

рад у ХОРЕКА 

сектору“ 

84,2 

10. 

Удружење грађана 

"Вера љубав нада 

Шајкаш"  

Шајкаш „КОРАК НАПРЕД“ 84 



11. 

"ЕЛСА - Европско 

удружење студената 

права и младих 

правника, Локална 

група Београд" 

Београд 

„XIV ЕЛСА-ина 

школа за будуће 

лидере „КОЛИКО 

САМ У ПРАВУ?“ – 

подизање 

капацитета 

студената права и 

младих правника за 

савладавање 

изазова на 

савременом 

тржишту рада“ 

83,8 

12. 
"Центар за 

унапређење друштва" 
Београд 

Хоћу да радим - 

модерни алати за 

унапређење 

положаја младих на 

тржишту рада 

83,4 

13. "Послови за младе" Нови Сад 

Курсеви за младе - 

Управљам својом 

каријером 
83,4 

14. 
Центар за активизам 

Врање 
Врање 

„ СЕМАФОР 

ПОСЛОВА“ 
83,4 

15. 
Удружење Рома 

Беочин - Беочин 
Беочин 

Подстицање 

запошљавања 

младих Рома кроз 

самозапошљавање 

и предузетништво 

83 

16. 

Савез младих особа 

са инвалидитетом са 

југа Србије 

Врање „Корак до посла“ 82,4 



17. 

"Центар за 

истраживање, развој 

и примену 

практичних знања и 

вештине ЦЕИР" 

Нови Сад 

Нови Сад 

Развој и 

реализација 

окружења за 

креирање 

сопствених 

предузетничких 

идеја кроз 

подстицање 

самозапошљавања 

код младих у 

Војводини 

82 

18. 

УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА БЕЛИ 

ГРАД 

Београд 
Улазак младих у 

свет иновација 
81,8 

19. 

САВЕЗ 

ПРОНАЛАЗАЧА 

СРБИЈЕ 

Београд 

Дани 

едукативности 

младих 

предузетника 

81,4 

20. 
Едукативни центар-

Крушевац 
Крушевац 

ENTER – 

Квалитетна стручна 

пракса за улазак 

младих у свет рада 

81,4 

21. 
Достигнућа младих у 

Србији 
Београд 

Постани 

предузетник већ у 

средњој школи 
81,2 

22. 

Организација за 

развој каријере и 

омладинског 

предузетништва 

"Connecting" 

Панчево 
Кад порастем 

бићу.. 
81,2 

23. 
Удружење Нова 

визија 
Пријепоље 

„Програм смањења 

незапослености 

младих у 

пријепољској 

општини кроз 

развој овчарства“ 

81 



24. 
Удружење " 

CIVILNET" 
Београд 

Покрени се - 

Промени се 2021. 
80,6 

25. 
Комитет за 

просперитет друштва 
Београд 

Предузетник, то 

сам ја! 
79,8 

26. 

Савез студената 

Биолошког 

факултета 

Београд 
ОСТАНИ И 

НАСТАВИ 
79,6 

27. 
Тренинг центар 

Степа 2019 
Брвеник 

Обука младих 

шивача за 

самосталан рад 
79,6 

28. 
Центар за пословне 

тренинге 
Београд 

Едукацијом против 

баријере, 

тестирањем до 

боље каријере 

79,2 

29. 
Асоцијација мама 

Србије  
Београд Супер мама 79,2 

30. "Разливалиште" Смедерево 

Инкубација 

омладинских 

социјалних 

предузећа у оквиру 

програма Social 

Impact Award(Social 

Impact Award 

Инкубација) 

79,2 

31. 
ПРИВРЕДНИ 

ФОРУМ МЛАДИХ 
Београд 

„Привредни форум 

младих ’21 – 

Онлајн едукативно-

менторски програм 

за младе 

предузетнике“ 

79,2 

32. 
Тимочки 

Омладински Центар 
Зајечар 

Од идеје до 

предузетништва 
79,2 

33. "НОВО ДОБА" 
Нови 

Пазар 

Ја, предузетник – 

Програм јачања 

компетенција за 

радни ангажман 

78,4 



34. 

Организација за 

развој и демократију 

Бујановац 

Бујановац 

И ти буди ИКТ-

оснаживање 

младих жена ОСИ 

из општина 

Бујановац, 

Прешево,Медвеђа,  

Врање и Врањска 

бања  

78,4 

35. 
"СРБИЈА ЗА 

МЛАДЕ" 
Београд 

Академија 

предузетништва у 

туризму (ПУТ 

Академија) 

78,4 

36. 
Удружење младих 

агронома 
Београд 

Подршка 

запошљавању 

младих 

пољопривредника 

кроз развој 

програма за 

професионалну 

едукацију  

78,4 

37. 
Удружење грађана 

"Визија" Пирот 
Пирот „Праксирај се!“ 78,2 

38. 
Центар за развојну 

политику и сарадњу 
Нови 

Пазар 

МЛАДИ А 

ПРЕДУЗИМЉИВИ 
77,8 

39. "ТАКО COOL!" Бечеј 

"Egyenlő esély 

minden fiatalnak - 

Једнака шанса за 

све младе" 

77,8 

40. 

Центар за позитиван 

развој деце и 

омладине 

Београд 

Од неактивности до 

запослења – 

програм подршке 

младима у НЕЕТ 

ситуацији 

77,2 

41. 
"Београдски 

едукативни клуб" 
Београд 

Омладинска школа 

програмирања и 

дизајна 
77 



42. 

Удружење грађана 

"BUSINESS 

INNOVATION 

PROGRAMS" 

Београд 
Спремни за 

промене  
76,8 

43. 
Новосадски 

едукативни центар 
Нови Сад 

Иновативни модели 

(само)запошљавања 

младих 
76,6 

44. 

"АСОЦИЈАЦИЈА ЗА 

АФИРМАЦИЈУ 

КУЛТУРЕ" 

Београд 

„Академија 

омладинског 

предузетништва 

3.0“ 

75,8 

45. 

"Центар за одговорно 

понашање друштвене 

заједнице" 

Београд 
Научи, испланирај 

и примени 
75,4 

46. 

САВЕЗ 

СТУДЕНАТА 

МАШИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

Београд 
До успеха, без 

пеха! 
75,4 

47. 

Удружење "Форум 

цивилнe акције 

ФОРЦА" 

Пожега „Испеци па стеци“ 75,4 

48. 

Центар за 

унапређење 

предузетништва 

младих 

Београд 

Програм радне 

праксе за 

дефицитарна 

занимања: 

одржавање мотора 

и моторних возила 

75,4 

49. УДРУЖЕЊЕ БЕУМ Београд 

Аутостоперски 

водич кроз 

технологију 
74,4 

50. 
Институт за 

омладинске политике 
Нови Сад - 

Ветерник 

Партиципацијом ка 

већој 

самозапошљивости 

младих у 

Јужнобачком 

округу 

73,6 



51. 

Центар за развој 

грађанског друштва 

PROTECTA 

Ниш 
Кад могу они, 

можеш и ти! 
73,4 

52. 

ОМЛАДИНСКИ 

ЕДУКАТИВНИ 

ЦЕНТАР 

Ниш 

''Развој 

омладинског 

предузетништва 

кроз дигитални 

маркетинг и 

пољопривреду'' 

73,4 

53. 
Удружење грађана 

"Youth for Impact" 
Београд 

Оснаживање 

младих за 

запошљавање кроз 

обуке и 

сертификацију за 

дигиталне вештине 

72,2 

54. "Бестселер" Београд 

“Оснажене, 

видљиве, 

остварене” 
70,4 

55. 

Асоцијација за 

промоцију српске 

хране 

Београд 
„Млади у 

индустрији хране“ 
69,8 

56. "СВЕТ ЗА СВЕ" 
Београд - 

Сремчица 

Млади су 

будућност , 

пружимо им шансу 

– Фаза 2 

67,6 

57. 

ИНСТИТУТ ЗА 

СПОЉНУ И 

БЕЗБЕДНОСНУ 

ПОЛИТИКУ  

Београд 

Имам право да 

знам - млади и 

иновационо 

предузетништво 

66,6 

58. 

ОМЛАДИНСКИ 

КЛУБ - ОПШТИНЕ 

ЖАБАЉ 

Жабаљ 

„БИЗНИС 

ИНКУБАТОР ЗА 

МЛАДЕ“ 
66,2 

59. Јупитер / / нису испуњени 

60. 
Удружење "Еду-

ленд" 
/ / нису испуњени 



61. 
Породично 

саветовалиште Круг 
/ / нису испуњени 

62. 
Београдска отворена 

школа 
/ / нису испуњени 

63. 
"Удружење младих 

привредника Србије" 
/ / нису испуњени 

64. Удружење "SEE ICT" / / нису испуњени 

65. 

УНИЈА 

СРЕДЊОШКОЛАЦА 

СРБИЈЕ 

/ / нису испуњени 

66. 
Институт за развој и 

иновације - ИРИ 
/ / нису испуњени 

67. 
"Форум за креативно 

деловање" 
/ / нису испуњени 

68. Фондација Фронт / / нису испуњени 

69. За лепшу Србију / / нису испуњени 

70. 

Удружење грађана 

"ПААД центар за 

социо-културолошке 

изузетности" 

/ / нису испуњени 

71. 

УДРУЖЕЊЕ 

РОДИТЕЉА, 

СТАРАТЕЉА, ДЕЦЕ 

И ПРИЈАТЕЉА 

ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД 

МАЛИГНИХ 

БОЛЕСТИ - "ЧИКА 

БОЦА" 

/ / нису испуњени 

72. 
"СМАРТ НОВА 

ВАРОШ" 
/ / нису испуњени 



73. 
Колпинг друштво 

Србије 
/ / нису испуњени 

74. 

"Европски 

омладински центар 

Војводине" 

/ / нису испуњени 

75. 
"Омладина ЈАЗАС 

Нови Сад" 
/ / нису испуњени 

76. 
Академски покрет 

Србије 
/ / нису испуњени 

77. СЕЛО ЗА МЛАДЕ / / нису испуњени 

78. 
Удружење грађана 

"Пхралипе Нови Сад" 
/ / нису испуњени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава 

 

 

рб назив удружења место назив пројекта вредност  

1. 

Новосадска 

женска 

иницијатива 

Нови Сад 

ИТ Академија за 

младе незапослене 

жене 
1.500.000,00 

2. 

"НОВА 

ИНИЦИЈАТИВА 

МЛАДИХ ЗА 

БОЉУ 

БУДУЋНОСТ" 

Београд 
,,Шанса за нови 

почетак’’ 
4.900.000,00 

3. 

"Форум младих 

са 

инвалидитетом" 

Београд 

Радна пракса за 

младе са 

инвалидитетом 
1.300.000,00 

4. 

Удружење 

"Живот као 

инспирација" 

Нови Сад 
Кухињица 

отвореног срца! 
1.094.000,00 

5. 

"ОМЛАДИНСКО 

ТУРИСТИЧКИ 

КЛАСТЕР 

СРЕМ" 

Ириг 

Информатичка 

писменост и 

предузетништво - 

нове вештине за 

бољу 

запошљивост 

младих 

3.434.000,00 

6. 

Невладина 

организација 

„Центар за 

едукацију и 

развој омладине 

Београда” 

Београд 

„ПОКРЕНИ СЕ - 

ИСКОРИСТИ 

ШАНСУ 2“ 
4.700.000,00 

7. 

Удружење 

грађана за развој 

технолошког 

предузетништва 

ICT Hub 

Београд 

Подршка 

глобалној 

конкурентности 

младих 

технолошких 

предузетника 

4.500.000,00 



8. 
Удружење 

грађана "Шанса' 
Пожаревац 

„ Интегративни 

приступ 

оспособљавању 

младих из 

осетљивих група 

за продуктиван 

живот у 

социјалној 

заједници“ 

9.443.509,00 

9. 

Центар за 

активизам 

Београд 

Београд 

„Јачање 

капацитета 

младих који 

напуштају систем 

алтернативног 

старања кроз 

обуке и 

запошљавање за 

рад у ХОРЕКА 

сектору“ 

1.700.000,00 

10. 

Удружење 

грађана "Вера 

љубав нада 

Шајкаш"  

Шајкаш 
„КОРАК 

НАПРЕД“ 
1.200.000,00 

11. 

"ЕЛСА - 

Европско 

удружење 

студената права 

и младих 

правника, 

Локална група 

Београд" 

Београд 

„XIV ЕЛСА-ина 

школа за будуће 

лидере „КОЛИКО 

САМ У ПРАВУ?“ 

– подизање 

капацитета 

студената права и 

младих правника 

за савладавање 

изазова на 

савременом 

тржишту рада“ 

1.500.000,00 

12. 

"Центар за 

унапређење 

друштва" 

Београд 

Хоћу да радим - 

модерни алати за 

унапређење 

положаја младих 

на тржишту рада 

4.250.000,00 

13. 
"Послови за 

младе" 
Нови Сад 

Курсеви за младе 

- Управљам 

својом каријером 
1.500.000,00 



14. 
Центар за 

активизам Врање 
Врање 

„СЕМАФОР 

ПОСЛОВА“ 
2.400.000,00 

15. 
Удружење Рома 

Беочин - Беочин 
Беочин 

Подстицање 

запошљавања 

младих Рома кроз 

самозапошљавање 

и предузетништво 

1.200.000,00 

16. 

Савез младих 

особа са 

инвалидитетом 

са југа Србије 

Врање „Корак до посла“ 1.600.000,00 

17. 

"Центар за 

истраживање, 

развој и примену 

практичних 

знања и вештине 

ЦЕИР" Нови Сад 

Нови Сад 

Развој и 

реализација 

окружења за 

креирање 

сопствених 

предузетничких 

идеја кроз 

подстицање 

самозапошљавања 

код младих у 

Војводини 

2.000.000,00 

18. 

УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА 

БЕЛИ ГРАД 

Београд 
Улазак младих у 

свет иновација 
3.193.000,00 

19. 

САВЕЗ 

ПРОНАЛАЗАЧА 

СРБИЈЕ 

Београд 

Дани 

едукативности 

младих 

предузетника 

1.400.000,00 

20. 
Едукативни 

центар-Крушевац 
Крушевац 

ENTER – 

Квалитетна 

стручна пракса за 

улазак младих у 

свет рада 

1.200.000,00 

21. 
Достигнућа 

младих у Србији 
Београд 

Постани 

предузетник већ у 

средњој школи 
1.600.000,00 

22. 

Организација за 

развој каријере и 

омладинског 

предузетништва 

"Connecting" 

Панчево 
Кад порастем 

бићу.. 
1.400.000,00 



23. 
Удружење Нова 

визија 
Пријепоље 

„Програм 

смањења 

незапослености 

младих у 

пријепољској 

општини кроз 

развој овчарства“ 

1.600.000,00 

24. 
Удружење " 

CIVILNET" 
Београд 

Покрени се - 

Промени се 2021. 
2.000.000,00 

25. 

Комитет за 

просперитет 

друштва 

Београд 
Предузетник, то 

сам ја! 
3.200.000,00 

26. 

Савез студената 

Биолошког 

факултета 

Београд 
ОСТАНИ И 

НАСТАВИ 
1.985.000,00 

27. 
Тренинг центар 

Степа 2019 
Брвеник 

Обука младих 

шивача за 

самосталан рад 
4.600.000,00 

28. 

Центар за 

пословне 

тренинге 

Београд 

Едукацијом 

против баријере, 

тестирањем до 

боље каријере 

4.400.000,00 

29. 
Асоцијација 

мама Србије  
Београд Супер мама 2.200.000,00 

30. "Разливалиште" Смедерево 

Инкубација 

омладинских 

социјалних 

предузећа у 

оквиру програма 

Social Impact 

Award(Social 

Impact Award 

Инкубација) 

800.000,00 

31. 

ПРИВРЕДНИ 

ФОРУМ 

МЛАДИХ 

Београд 

„Привредни 

форум младих ’21 

– Онлајн 

едукативно-

менторски 

програм за младе 

предузетнике“ 

700.000,00 

32. 

Тимочки 

Омладински 

Центар 

Зајечар 
Од идеје до 

предузетништва 
1.500.000,00 

 



Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 79.999.509,00 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 0006 – Програми и пројекти подршке младима у запошљавању, апропријација 

481 – дотације невладиним организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени 

су Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2021. годину.    


