
ГРАД БЕОГРАД  

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ  

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА 

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ 

предлог Листе пројеката одобрених за финансирање 

Рб Назив организације Назив пројекта 
Одобрена 
средства 

УКУПНО 
Поена 

1 АРТ БИТ ЦЕНТАР 
Пази младост-дебатни ТВ 
серијал за младе 

200.000,00 94 

2 
Универзитетска омладина 
Београда 

Подстицање међукултурног и 
међурелигијског дијалога и 
сарадње 

200.000,00 92 

3 Савез студената Београда 
Водич-Београд из студентског 
угла 2017 

330.000,00 89 

4 Клуб младих Земуна 
ЗЕМУНСКИ ОТВОРЕНИ 
ФЕСТИВАЛ 2017 

370.000,00 86 

5 Мрежа за пословни развој Школа пословних вештина 230.000,00 85 

6 Мрежа младих Србије Преузми одговорност-2017 300.000,00 84 

7 
Центар за савремено 
образовање 

Покрени идеју- Креирај своју 
будућност 

120.000,00 84 

8 ЦИВИЛНЕТ Млад/а и предузимљив/а 330.000,00 84 

9 Лепша страна студирања Отворени индекс 320.000,00 84 

10 Удружење за заштиту младих Допримо до младих 300.000,00 83 

11 
Ромски центар за права 
детета 

Инклузивно! 330.000,00 83 

12 ЕЛСА 
ЕЛСА-ина конференција-значај 
друштвеног активизма 

330.000,00 83 

13 
Савез студената 
Технолошко-металуршког 
факултета 

Смотра радова центра за 
научно-истраживачки рад 
студената 

320.000,00 83 

14 ОЕФ 
Курс јавног наступа "МОЈЕ 
НАЈБОЉЕ ЈА" 

300.000,00 83 

15 
Удружење грађана "Свет за 
све" 

Рециклирај и тачка 270.000,00 82 

 



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. 

 


