
 

 
 

 

 

 

 

ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА 

ЧИЈЕ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ 

 

у оквиру 

 

КОНКУРСA 

за финансирање 

ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА 

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТЕРИЗМА МЛАДИХ 
 

 

за Јужнобачки 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 обуку и реализацију 

омладинских пројеката подстичу активизам и волонтеризам у својим локалним заједницама. 

 

Комисија Ресурс центра за Јужнбачки 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 након реализоване обуке за писање пројеката/управљање пројектним 

циклусом, одабере доле наведене волонтерске пројекте који ће бити финансирани и реализовани у периоду 

август – октобар 2013. 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 

Предложена 

вредност 

омладинског 

пројекта 

1 
МОС 11 

2013 
УГ Терра Кулпин 

Удружење 

младих 

Mотивисање 

младих, 

стварање услова 

и активности за 

активно и 

креативно 

провођење 

слободног 

времена,  

учествовање у 

акцијама 

заштите животне 

средине   

Наш простор на наш 

начин 
67.000  

2 
МОС 03 

2013 

Темеринска организација 

младих 
Темерин 

Удружење 

младих 

Мотивисање 

младих, 

стварање услова 

и активности за 

активно и 

креативно 

провођење 

слободног 

времена 

Ђинђуве 60.800 

3 
МОС 02 

2013 
Тако кул Бечеј 

Удружење 

младих 

Мотивисање 

младих, 

стварање услова 

и активности за 

активно и 

креативно 

провођење 

слободног 

времена и  

учествовање у 

уређењу јавних 

1,2,3 гооол! 66.000 



простора у 

којима млади 

проводе 

слободно време 

и/или 

организовање  

активности за 

младе у тим 

просторима 

4 
МОС 14 

2013 
Ентер Бач 

Удружење 

младих 

Мотивисање 

младих, 

стварање услова 

и активности за 

активно и 

креативно 

провођење 

слободног 

времена и  

учествовање у 

уређењу јавних 

простора у 

којима млади 

проводе 

слободно време 

и/или 

организовање  

активности за 

младе у тим 

просторима 

Цврчак у боји 66.500 

5 
МОС 05 

2013 

Три срца један циљ-жеља-

љубав, 
Нови Сад 

Неформална 

група 

Промовисање 

здравих и 

безбедних 

стилова живота 

и  промовисање 

основних 

вредности ЕУ 

међу младима 

Први минут пр(а)ва 

помоћ! 
66.000 

6 
МОС 07 

2013 
Плаво срце Нови Сад 

Неформална 

група 

Промовисање 

солидарности и 

хуманости и  

Шта нас учи 

Црвенкапа? 
61.800 



промовисање 

здравих и 

безбедних 

7 
МОС 08 

2013 
Млади за Беочин Беочин 

Неформална 

група 

Учествовање у 

уређењу јавних 

простора у 

којима млади 

проводе 

слободно време 

и/или 

организовање  

активности за 

младе у тим 

просторима и  

учествовање у 

акцијама 

заштите животне 

средине 

Кршоманија 65.500 

8 
МОС 04 

2013 
Секција Култ-тура Нови Сад 

Неформална 

група 

Mотивисање 

младих, 

стварање услова 

и активности за 

активно и 

креативно 

провођење 

слободног 

времена 

Култура – мој сигуран 

кутак за слободни 

тренутак 

56.000 

9 
МОС 01 

2013 

Ученички парламент 

гимназије «Светозар 

Милетић» 

Србобран 
Неформална 

група 

Промовисање 

солидарности и 

хуманости и 

мотивисање 

младих, 

стварање 

услова и 

активности за 

активно и 

креативно 

провођење 

слободног 

Активни млади 42.200 



 

времена 

10 
МОС 12 

2013 
УГ Осмех  Врбас 

Удружење 

младих 

Подстицање 

предузетничког 

духа код младих 

Развој преудзетничких 

компeтенција и  смисла 

за иницијативу код 

младих 

63.500 

11 
МОС 10 

2013 
Иувента Нови Сад 

Удружење 

младих 

Промовисање 

здравих и 

безбедних 

стилова живота 

Буди фит то је хит! 54.700 

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! 


