
 

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика  

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 

4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 

Конкурс за финансирање пројекта подршке спровођењу омладинске политике 

Општина Инђија Инђија 200.000,00 за пројекат: "Будућност младих" 

Општина Ириг Ириг 100.000,00 
за пројекат: "Буди млад, са младима, за 
младе" 

Општина Опово Опово 100.000,00 
за пројекат: "Са младима до одрживог 
развоја у општини Опово" 

Општина Кањижа Кањижа 200.000,00 
за пројекат: "Програмирањем до боље 
будућности" 

Општина Сремски 
Карловци 

Сремски 
Карловци 200.000,00 за пројекат: "Сачувајмо рит" 

ОШ "Жарко Зрењанин" Апатин 150.000,00 за пројекат: "Буди здрав-промени став" 

Општина Врбас Врбас 100.000,00 за пројекат: "Омладински едукативни клуб" 

Општина Ковачица Ковачица 150.000,00 

за пројекат: "Израда локалног акционог 
плана за младе општина Ковачица 2021-
2025" 

Општина Нова Црња Нова Црња 200.000,00 
за пројекат: "Здравље и спорт за срећнију 
будућност младих" 

ОШ "Станчић Милан Уча" Кумане 199.955,00 
за пројекат: "Интернет књижевни клуб у 
савременој школској библиотеци" 

Установа "Тителски брег" Тител 200.000,00 
за пројекат: "Археолошко наслеђе Тителског 
брега 2" 

Техничка школа "Милева 
Марић Ајнштајн" Нови Сад 200.000,00 

за пројекат: "Народно стваралаштво у 
савремено доба" 

 УКУПНО: 1.999.955,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика  

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

Конкурс за финансирање пројекта подршке спровођењу омладинске политике 
Савезу студената 

Грађевинског факултета у 
Суботици Суботица 150.000,00 за пројекат: "Грађевинијада 2021-Палић" 

Актио Ветерник 100.000,00 за пројекат: "Приручник за будуће родитеље" 

Удруж. за помоћ завицн. 
и бившим зависн. 

"Рестарт" Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "НОВИ СТАРТ" 

Развојна иницијатива Нови Сад 130.000,00 за пројекат: "Приступачност-безбедност" 

Удружење бачких рома Нови Сад 100.000,00 
за пројекат: "Имам нови трик за велики 
рит!2" 

УГ "Екологија и дете " 
Петроварад
ин 100.000,00 

 Конкурс за финансирање пројеката подршке 
спровођењу омладинске политике, за 
пројекат: "Брза храна" 

"Пројект лаб" Нови Сад 170.000,00 
за пројекат: "Не буди урађен, предузми 
нешто буди човек" 

"Зелена мрежа" Нови Сад 100.000,00 за пројекат: "Пробуди се" 

УГ "Буте добри" Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "Блоксток 2021" 

Регионална развојна 
агенција Нови Сад 300.000,00 за пројекат: "Оснаживање младих" 

Фондација "Тијана Јурић" Суботица 150.000,00 
за пројекат: "Нестали не смеју бити 
невидљиви" 

Едукативни грађански 
центар Нови Сад 150.000,00 за пројекат: "Здрав ваздух - здрав живот" 

УГ "Сунце за церебралну 
и дечју парализу Јужно 

бачког округа" Нови Сад 130.000,00 за пројекат: "Пливачи великог срца" 

УГ "Клуб О2" Нови Сад 250.000,00 
за пројекат: "Фестивал ћириличних 
брендова" 

Ромско удружење 
"Карловачке зоре" 

Сремски 
Карловци 100.000,00 за пројекат: "Сви за младе, млади за све" 

Омладинска престоница 
Европе "ОПЕНС" Нови Сад 400.000,00 

за пројекат: "Пословице-Ванвременске 
мудрости" 

УГ "Респект НС" Нови Сад 120.000,00 
за пројекат: "Безбедност-решење за 
окружење" 



Удружење "Институт за 
развој" Нови Сад 150.000,00 за пројекат: "Живимо здраво 2" 

Институт та безбедност у 
саобраћају Нови Сад 150.000,00 за пројекат: "Бирам безбедно за саобраћај 3" 

Удружење "Тесла глобал 
форум" Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ 21" 

Истраживачки центар Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "Деца - наша радост" 

Омладинска организација 
"Направи корак" Нови Сад 230.000,00 

за пројекат: "Утицај НВО и студентских 
организација на волонтерски дух код младих 
у кризним ситуацијама и креирање 
предузетничкох духа код младих" 

Студентска унија 
Технолошког факултета у 

Новом Саду Нови Сад 150.000,00 

за пројекат: "Информисање студената о 
запошљавању, усавршавању и 
позиционирању радној заједници након 
завршетка студија" 

Удружење "Умрежи се" Нови Сад 200.000,00 

за пројекат: "Дигитализација и креирање 
базе ресурса за подршку процесу стажирање 
младих у предшколских установа на 
територији АПВ" 

Студентска организација 
универзитета у Новом 

Саду Нови Сад 230.000,00 за пројекат: "Акције и реакције 2021" 

Организација студената 
Економског факултета Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "Буди и ти "Online" 

Хуманитарна еколошка 
организација "Чепом до 

осмех" Нови Сад 250.000,00 за пројекат: "Чепко мозаик" 

Студентска организација 
Економски факултет СУ-

НС-Бујановац Нови Сад 150.000,00 за пројекат: "Прикључи се и ти" 

Удружење за помоћ 
ментално недовољно 
развијеним особама 

"Отворено срце света" Вршац 100.000,00 за пројекат: "Сусрет Отвореног срце" 

Радио клуб "Никола 
Тесла" Сомбор 100.000,00 

за пројекат: "Млади као промотери 
обновљивих извора енергије и заштићених 
подручја WWFF" 

Удружење "Породица 
авантура" Нови Сад 100.000,00 

за пројекат: "Спаси живот-спаси свет!-
безбедност младих на води" 

Центар за истраживање 
Дунавског региона Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "Дунавска школа" 

Асоцијација студената 
грађевинског факултета 

Суботица Суботица 150.000,00 
за пројекат: "Конгрес студената представника 
региона" 

Удружење "Матија Хуђи" 
Сремска 
Митровица 100.000,00 за пројекат: "Дан добрих комшија 2021" 

УГ "Покрет горана 
Кикинда" Кикинда 110.000,00 

за пројекат: "Зелени квиз-Покажи свету како 
чуваш планету" 

Еуро Актива 
Стара 
Пазова 150.000,00 за пројекат: "Ја могу све..." 

Европски парламент 
младих Србије Нови Сад 150.000,00 за пројекат: "Активирање младих Војводине" 



Удружење студената 
Републике Српске у 

Србији Нови Сад 100.000,00 за пројекат: "Пандемија Ковид 19 и студенти" 

Новосадска женска 
иницијатива Нови Сад 150.000,00 

за пројекат: "ИТ Академија за младе 
незапослене жене" 

Савез студената 
медицинског факултета и 

младих здравствених 
радника Нови Сад 100.000,00 

за пројекат: "Превенција едукацијом младих 
на територији АПВ у време пандемије Ковид - 
19" 

Савез удружења "Creative 
Media HUB" Нови Сад 100.000,00 

за пројекат: "Рециклирај пластично-
размишљај фантастично" 

Удружење грађана "Наше 
двориште" Нови Сад 100.000,00 

за пројекат: "Остави чистије него што си 
нашао" 

Удружење "Ириг - мој 
град" Ириг 100.000,00 за пројекат: "Ириг мој град омладински град" 

Удружење "Мој Честерег" Честерег 100.000,00 
за пројекат: "Едукативно-развојни парк 
младих" 

Покрет развојна 
иницијатива за младе 

"Призма" Футог 200.000,00 
за пројекат: "Паметна окупација- студентска и 
ученичка партиципација" 

Центар за информисање, 
образовање и 

предузентништво 
"Облак" Панчево 100.000,00 

за пројекат: "Научи како - Информиши се ! - 
развој и унапређење информисања младих" 

Удружење "Кварт у срцу" Нови Сад 200.000,00 
за пројекат: "Урбане спортске и еколошке 
активности у кварту" 

Омладински покрет 
"Блок" Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "Gaming opeNS2021" 

UNS "Highlights" Нови Сад 100.000,00 за пројекат: "Активирај се - истакни се" 

Студентска асоцијација 
Факултета техничких 

наука Нови Сад 200.000,00 за пројекат: "Буди у току, а не трн у оку" 

Институт за будуће 
генерације Нови Сад 130.000,00 

за пројекат: "Нематеријално културно 
наслеђе жена Војводине" 

„Центар омладине 
војвођанских Мађара“ Нови Сад 

250.000,00 
за пројекат: „Семинар за младе у цивилним 
организацијама“ 

Удружење Црвени крст 
Србије-Црвени крст 

Војводине-Црвени крст 
Зрењанин 

Зрењанин 

200.000,00 

за пројекат:„Води добрим примером“ 

Удружење „Ромски 
омладински центар“ 

Футог 
200.000,00 

за пројекат:„Подстицање запошљавања 
младих Рома кроз самозапошљавање и 
предузетништво“ 

Удружење „Институт за 
друштвену еманципацију 

и едукацију“ 
Нови Сад 

300.000,00 

за пројекат: „Отвореност ума –ка развоју 
критичког размишљања код младих“ 

„Савез проналазача 
Војводине“ 

Нови Сад 
250.000,00 

за пројекат: „ТЕСЛА ФЕСТ-Иновациони 
потенцијали младих“ 

Удружење грађана 
„Институт за европске 

вредности“ 
Нови Сад 

200.000,00 
за пројекат: „Еко млади амбасадори 3“ 



Удружење "Новосадски 
хуманитарно .- 

истраживачки центар" Нови Сад 
200.000,00 за пројекат: „Мој Нови Сад“ 

Удружење "Форум 
активних дијалога 021" Нови Сад 

200.000,00 
за пројекат:  „Семинар о значају неформалног 
образовања“ 

Удружење "Радост 
живљења" Нови Сад 250.000,00 

за пројекат: „Едукација и пракса“ 

Удружење "Зелена 
околина" Нови Сад 250.000,00 

за пројекат: „Омладино, рециклирај не бацај“ 

Удружење за развој 
излагачке писмености 

"Изражајност" Нови Сад 200.000,00 

за пројекат: „Проговори да видим ко си – 
Школски час културе говора за 
средњошколце“ 

Удружење "Лепша 
будућност" Нови Сад 300.000,00 

за пројекат: „Школа креативног 
предузетништва“ 

Удружење НВО 
"Трандафили" Нови Сад 100.000,00 

за пројекат: „Уједињена омладина српска“ 

Центар за друштвени 
развој "Солидарност" Нови Сад 200.000,00 

за пројекат:„ Промовисање друштвеног 
активизма кроз волонтерски рад 

Удружење "Рука руци 
2020" Нови Сад 200.000,00 за пројекат: „На тебе је ред“ 

Иницијативе младих 
Опово Опово 200.000,00 

за пројекат: „Са младима до унапређења 
животне средине и одрживог развоја у 
општини Опово-ново поглавље“ 

Удружење "Инија 
младих" Каћ 200.000,00 

за пројекат:„ Опрезним кораком у виртуелни 
свет“ 

Удружење младих 
"Волонтер" Апатин 300.000,00 за пројекат: „Спортске активности у природи“ 

Удружење "Моја 
младост" 

Сланкамена
чки 
виногради 200.000,00 за пројекат: „Подршка је најважнија“ 

Удружење "Срећни људи 
2015" Нови Сад 200.000,00 

за пројекат: Развој и унапређење 
запошљавања младих „Буди свој човек“ 

Удружење "Демократско 
удружење Рома" Панчево 200.000,00 за пројекат: „Образуј се да те свет види“ 

Удружење "Покрени се - 
Нова Гајдобра" 

Нова 
Гајдобра 200.000,00 за пројекат: „Здравље на уста улази“ 

Удружење омладине 
"Ентер" Бач 200.000,00 за пројекат: „Historia magistra vita est“ 

Удружење "Студфест" Суботица 200.000,00 
за пројекат: „Конференција младих лидера 
Војводине, Суботица 2021.“ 

Удружење "Љубав пуним 
плућима" Нови Сад 200.000,00 за пројекат:„ Корак ка запослењу“ 

Удружење "Срећа 
сваком" Нови Сад 200.000,00 за пројекат: „Омладинска култура“ 

Удружење "Зато што 
волим Каћ" Каћ 200.000,00 за пројекат: „Активни омладинци“ 

Удружење "Нова 
омладинска мисао 021" Нови Сад 200.000,00 за пројекат: „И ти се питаш!“ 

Удружење грађана јахача 
"Јашите са љубављу" 

Бачка 
Паланка 150.000,00 

за пројекат: „Терапијским јахањем до 
здравијег живота“ 

Удружење "Сунчани кеј" Лок 300.000,00 за пројекат: „Дигитални  номади“ 



Удружење "Карловачко 
срце" 

Сремски 
Карловци 100.000,00 за пројекат: „Свет младих кроз објектив“ 

Удружење "Подржи 
младе" Футог 150.000,00 

за пројекат: „Активизам младих у 
приградским насељима“ 

Европски омладински 
центар Војводине Нови Сад 3.000.000,00 

Конкурсу за финансирање израде акционог 
плана политике за младе у АП Војводини за 
период од 2022. до 2025. године, „Припреме 
и израде Акционог плана политике за младе 
у АП Војводини за период од 2022. до 2025. 
године“  

 УКУПНО: 17.700.000,00  

 

 


