
 

 
 

 

 

 

 
ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА 

ЧИЈЕ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ 

 
у оквиру 

 
КОНКУРСA 

за финансирање 

ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА 

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА,  ВОЛОНТЕРИЗМА и ХУМАНОСТИ МЛАДИХ 

за Jужнобачки округ 

 
 

У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Министарство омладине и 

спорта у партнерству са Ресурс центрима по окрузима Србије и ове године у оквиру програма 

МЛАДИ СУ ЗАКОН пружа подршку удружењима младих и неформалним омладинским групама 

да кроз реализацију омладинских пројеката подстичу активизам, волонтеризам и хуманост у 

својим локалним заједницама. 

 

Имајући у виду улогу и огроман допринос омладине у свим активностима Републике Србије у  

помоћи становништву и подручјима угроженим мајским поплавама, као и настојање Министарства 

омладине и спорта да у сарадњи са партнерима и младима пружи свој допринос у санацији, 

подстицању активизма, волонтеризма и хуманости код младих, сваки омладински пројекат је 

хуманитарног карактера и на неки начин усмерен на подручја погођена поплавама.    

 

Комисија Ресурс центра за Јужнобачки округ, састављена од представника Ресурс центра, 

удружења, канцеларија за младе и медија из Јужнобачког округа донела је одлуку да на основу 

пристиглих предлога омладинских волонтерских пројеката одабере доле наведене волонтерске 

пројекте који ће бити финансирани и реализовани у периоду 12. август – 1. новембар 2014. 

године.  



 

ПРЕГЛЕД ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ у Јужнобачком округу 

 

Ред. 

бр. 

Референ

тни број 

пријаве 

Назив подносиоца 

пријаве 
Место 

Неформална 

група/ 

удружење 

младих 

 

Тематска 

област 

Назив омладинског 

пројекта 

Вредност 

омладинског 

пројекта 

1. 

МОС-

14-

2014 

Неформална 

омладинска група 

"Срце нас спаја" 

Петроварад

ин 

Неформална 

група 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости 

„Улепшај свет“ 85 000,00 

2. 

МОС-

13-

2014 

Омлад. Удружење 

"Е.Y.B.L" 

Бачки 

Петровац 

Удружење 

младих 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости 

„Филмски фестивал 

на наш начин“ 

53 800,00 

3. МОС-

16-

2014 

Млади за Беочин Беочин Неформална 

група 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости 
-промовисање 

здравих и 
безбедних 

стилова живота 

„Лопта и струњача 

за хуманост!“ 

75 500,00 

4. МОС-

03-

2014 

Секција "Култ-тура" Нови Сад Неформална 

група 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости, 
-промовисање 
разумевања, 
толеранције и 

једнаких шанси 
за све младе 

„Пружи руку и 

подели осмех“ 

59 300,00 

5. МОС-

07-

2014 

Позитивци Нови Сад Неформална 

група 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости 
-промовисање 

здравих и 
безбедних 

стилова живота 

„Гол за Србију“ 41 350,00 

6. МОС-

11-

2014 

Омладинско удружење 

"Општински 

парламент", Б. 

Бачки 

Петровац 

Удружење 

младих 

- промовисање 
солидарности и 

хуманости 

„Албум намештаја“ 65 000,00 



 

Петровац 

7. МОС-

06-

2014 

"Грин деј" орган. за 

грађанске иницијативе 

Нови Сад Удружење 

младих 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости 
-учествовање у 
уређењу јавних 

простора у 
којима млади 

проводе 
слободно 

- промовисање 
међугенерацијс

ке сарадње 
 

„Јамена“ 89 000,00 

8. МОС-

05-

2014 

ЦК13 Нови Сад Удружење 

младих 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости 

„Удруженим 

креативним 

снагама“ 

88 000,00 

9. МОС-

10-

2014 

Еко.удружење "Право 

на живот" 

Темерин Удружење 

младих 

промовисање 
солидарности и 

хуманости 
-учествовање у 

акцијама 
заштите 
животне 
средине 

„Озеленимо 

Темерин“ 

59 000,00 

10. МОС-

12-

2014 

УГ "Џеп" Нови Сад 
Удружење 

младих 

-промовисање 
солидарности и 

хуманости 

"Бунар"-драма за 
лажљиву децу 64 000,00 

Министарство омладине и спорта и Ресурс центар за Јужнобачки округ  

- Новосадски хуманитарни центар 

честитају свим удружењима младих /неформалним омладинским групама и жели  

 

УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА! 


