
ГРАД БЕОГРАД  

Канцеларија за младе  

ЈАВНИ КОНКУРС  

за финансирање и суфинансирање пројеката које реализују носиоци програма и пројеката - 

удружења младих, удружења за младе и њихови савези у областима омладинског сектора у 

граду Београду у 2018. години 

предлог Листе пројеката одобрених за финансирање на јавном конкурсу 

Рб Назив организације Назив пројекта 
Одобрена 
средства 

УКУПНО 
Поена 

1 
Омладинско спортско удружење 

КМФ Интелектуалац 
НАДОГРАДИ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ 550.000,00 93 

2 Клуб младих Земуна Земунски отворени фестивал 2018 450.000,00 92 

3 Мрежа младих Србије Културно пролеће младих Београђана 460.000,00 92 

4 Студентска техничка такмичења Друмска стрела 200.000,00 91 

5 Божури 
Казуј песмо чиме се поносим - солидарност 
младих Београђана с младима из енклава 

250.000,00 91 

6 
Савез студената технолошко - 

металуршког факултета 
Конгрес Центра за научно - истраживачки 

рад студената 
340.000,00 89 

7 Еколошка дисциплина Еко васпитање 380.000,00 88 

8 Удружење грађана "Спортиндекс" 
УТИЦАЈ МЛАДИХ НА МЕДИЈЕ И РАЗВОЈ 

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ НОВИНАРСТВА 
490.000,00 87 

9 
Група за анализу и креирање 

јавних политика 
Безбедносна култура младих- превентива и 

реаговање у ванредним ситуацијама 
350.000,00 87 

10 
Удружење родитеља, старатеља, 

деце и пријатеља деце оболеле од 
малигних болести - "Чика Боца" 

Слушај, запамти и шири даље 200.000,00 86 

11 Номотхенички Центар Београд 
Активизам и запошљивост младих - Моја 

прилика 
310.000,00 86 

12 Удружење грађана ОЕФ 
КУРС ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ НОВИНАРСТВА 

"САВРЕМЕНИ ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ" 
300.000,00 86 

13 Свет за све Фестивал омладинских игара 300.000,00 86 

14 Европска мрежа младих 
Допинг, насиље, неспортско понашање 

омладине у спорту 
300.000,00 85 

15 Центар за активизам Београд Укључи се и ти! 200.000,00 84 

16 Центар за едукативне иновације ПОКРЕНИ СЕ, ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ 440.000,00 84 

17 Културни елемент Опера за почетнике 400.000,00 84 

18 
Удружење грађана за развој 

капацитета ЦБА 
Од идеје до предузетништва 300.000,00 84 

19 
Центар за општи и одрживи 

рурални развој "Evolvere" 
КУРС ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 240.000,00 83 

20 Удружење за заштиту младих Културом до младих 350.000,00 83 

21 Савез студената Београда Магазин "Студент - нови почетак" 340.000,00 83 

22 Србија за младе 
Предузетништво и омладински Sturt up - 

самозапошљавање младих у Србији - "Не 
тражи посао  - створи га" 

250.000,00 83 



23 
Удружење Балканска креативна 

група 
Караван уметности 300.000,00 82 

24 Удружење грађана "Реч истине" Не чекај прилику, створи је 300.000,00 82 

25 
Савез омладинских Организација 

Србије (СООС) 
Млади у праву 280.000,00 81 

26 
Интернационална консалтинг 

група 
Промоција туризма кроз представу 

"Туристички вешерај" 
300.000,00 81 

27 
Центар за међународну и 

регионалну сарадњу 
Изгради себе! 300.000,00 81 

28 Звезда 2000 Млади Европљани 220.000,00 81 

29 
Европски студентски форум на 

Факултету политичких наука 

Свет између сукоба и сусрета цивилизација 
(мултикултурализма) - светска искуства у 
области међурелигијског и међукултурног 

дијалога 

400.000,00 80 

30 Ars Creativa Музички бисер 300.000,00 80 

31 Независни студентски покрет Пазимо на младе 300.000,00 79 

32 Институт процена потреба младих МЛАДИ У ЕКОАКЦИЈИ 320.000,00 79 

33 
Удружење гимназијалаца - 

Београд 
Нота 300.000,00 79 

34 Удружење МОТУС Преузми иницијативу 300.000,00 79 

35 
Удружење "PRIMUS INTER 

PARES" 
Обука за програмирање - JAVA Freelance 300.000,00 73 

36 Породично саветивалиште Круг Заступам себе, поштујем тебе 300.000,00 73 

37 Удружење "Млади Миријева" Спорт за све 300.000,00 73 

38 
Институт за процену безбедносних 

ризика 
Мала школа безбедности 330.000,00 73 

 

Подносилац пројекта може поднети приговор на ранг-листу предложених пројеката, у року од 

три радна дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси писменим путем на адресу 

Канцеларије за младе: Град Београд, Канцеларија за младе, Београд, Улица Тиршова 1. 

О поднетим приговорима одлучује комисија. 

Након одлучивања по приговорима, комисија утврђује коначну Ранг листу и предлог одлуке о 

избору пројеката који се финансирају из буџета Града Београда и висини средстава по одобреном 

пројекту. На основу предлога комисије, руководилац доноси одлуку о избору пројеката који се 

финансирају из средстава буџета Града Београда и висини средстава по одобреном пројекту. 

Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију конкретног пројекта могу 

се користити искључиво за реализацију тог пројекта, у складу са уговором који се закључује између 

Канцеларије за младе и носиоца пројекта. Уговором се уређују међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна, а нарочито: назив одобреног пројекта; време реализације пројекта; 

висина додељених средстава; начин праћења реализације пројекта; обавезе носиоца пројекта у 

погледу реализације и подношења извештаја о реализацији пројекта. Одобрени пројекат, са свим 

прилозима, саставни је део уговора. 



Канцеларија за младе на званичној интернет-презентацији Града Београда ставља на увид 

јавности списак одобрених пројеката, у року од 15 дана од дана доношења Закључка 

градоначелника града Београда о одобравању финансијских средстава. 

Носилац одобреног пројекта дужан је да по завршетку пројекта достави завршни извештај о 

реализацији пројекта и утрошку средстава у року од 15 дана од његовог завршетка као и од истека 

периодичних рокова уколико су такви рокови предвиђени уговором. Завршни извештај о реализацији 

пројекта и утрошку средстава садржи табеларни приказ утрошених средстава за реализацију 

пројекта и наративно образложење утрошених средстава за реализацију пројекта. Канцеларија за 

младе прати спровођење и реализацију одобрених пројеката на основу: достављених извештаја и 

непосредног увида у реализацију одобреног пројекта, као и непосредним контактом са корисницима 

одобрених пројеката. Носилац пројекта дужан је да у току реализације омогући Канцеларији за 

младе праћење спровођења пројекта, присуство при реализацији активности, као и увид у целокупну 

документацију. Носилац пројекта дужан је да благовремено обавести Канцеларију за младе која 

спроводи конкурс о времену и месту реализације активности на пројекту. 

 


