
 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА 

ЧИЈЕ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ 

 
у оквиру 

 
КОНКУРСA 

за финансирање 

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА 

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ 
 

за Западнобачки, Јужнобачки и Сремски 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 волонтерских пројеката подстичу активизам и 

волонтеризам у својим локалним заједницама. 

 

Комисија Ресурс центра за Западнобачки, Јужнобачки и Сремски округ, састављена од 

представника Ресурс центра, партнерских удружења и канцеларија за младе из Западнобачког, 

Јужнобачког и Сремског округа донела је одлуку да на основу пристиглих предлога 

омладинских волонтерских пројеката након реализоване обуке за писање пројеката/управљање 

пројектним циклусом, одабере доле наведене омладинске волонтерске пројекте који ће бити 

финансирани и реализовани у периоду 12. август – 31. октобар 2016. године.  

 
 



 

ПРЕГЛЕД ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ у  Западнобачком, Јужнобачком, Сремском, 

Севернобачком и Севернобанатском округу 

 

Ред. 

бр. 

Референ

тни број 

пријаве 

Назив подносиоца 

пријаве 
Место, округ 

Неформална 

група/ 

удружење 

младих 

 

Тематска област 
Назив омладинског 

волонтерског пројекта 

Предложена 

вредност 

омладинског 

волонтерског 

пројекта 

1. 02 Плесна група Инана 

Сомбор, 
Западнобачки 

округ 

Неформалн
а група 

Промоција здравих и 

безбедних стилова 

живота 

Оријенталија 2016. 
40.000,00 
динара 

2. 03 
Удружење „Скутераши 

СМ“ 

Сремска 
Митровица, 

Сремски округ 

Удружење 
младих 

Промоција здравих и 

безбедних стилова 

живота 

Цени живот 
54.000,00 
динара 

3. 04 Пријатељи глумци 

Апатин, 
Западнобачки 

округ   
Неформалн

а група 

Промоција 

разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

Наша заједничка улога 
 78.000,00 

динара 

4. 06 
Центар за културу и 
образовање Сонта 

Сонта, 
Западнобачки 

округ 
Удружење 

младих 

Уређењe јавних 

простора у којима 

млади проводе 

слободно време и/или 

организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

Цекосово ново рухо 

59.000,00 
динара 

5. 07 
Удружење младих 
активиста Пећинци 

Пећинци, 
Сремски округ 

Удружење 
младих 

Промоција 

разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

Млади у акцији против 
различитих облика 
насиља „Не снимај 

насиље, сними филм 
против насиља“ 

80.000,00 
динара 

6. 10 
Центар за развој 

образовања ''Планета'' 

Сомбор, 
Западнобачки 

округ 

Удружење 
младих 

Промоција 

међугенерацијске 

сарадње 

Дечји научни клуб 
(ДНК) 53.000,00 

динара 

7. 11 
Друштво за заштиту и 

проучавање птица 
Србије 

Нови Сад, 
Јужнобачки 

округ 

Удружење 
младих 

Заштита животне 

средине 

Активирај се, помози 
природи 

64.000,00 
динара 



8. 12 
ПЕБ-ова омладинска 

група 

Сомбор, 
Западнобачки 

округ 

Неформалн
а група 

Промоција здравих и 

безбедних стилова 

живота 

Млади на дистанци од 
психоактивних 

супстанци 

60.000,00 
динара 

9. 13 АРС Вивенди 

Сомбор, 
Западнобачки 

округ 
Неформалн

а група 

Промоција 

разумевања, 

толеранције и једнаких 

шанси за све младе 

Без цензуре 

60.000,00 
динара 

10. 16 Зелена патрола 

Бечеј, 
Јужнобачки 

округ 
Неформалн

а група 

Уређењe јавних 

простора у којима 

млади проводе 

слободно време и/или 

организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

Активни млади за 
чистију Тису 

79.000,00 
динара 

11. 17 
Љубитељи друштвених 

игара Бечеј 

Бечеј, 
Јужнобачки 

округ 
Неформалн

а група 

Уређењe јавних 

простора у којима 

млади проводе 

слободно време и/или 

организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

Друштвени викенди за 
младе 

58.000,00 
динара 

12. 18 
Активна бечејска 

омладина 

Бечеј, 
Јужнобачки 

округ 
Неформалн

а група 

Уређењe јавних 

простора у којима 

млади проводе 

слободно време и/или 

организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

За лепши и уређенији 
Бечеј 

40.000,00 
динара 

13. 19 
Иницијатива сомборске 

омладине 

Сомбор, 
Западнобачки 

округ 
Неформалн

а група 

Уређењe јавних 

простора у којима 

млади проводе 

слободно време и/или 

организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

Бина да све штима 

60.000,00 
динара 



 

14. 21 УГ „Волонтер“ 
Сомбор, 

Западнобачки 
округ 

Удружење 
младих 

Заштита животне 

средине 

Еко – камп, еко – деца 
55.000,00 
динара 

15. 22 
Удружење Рома Бачки 

Моноштор 

Бачки 
Моноштор, 

Западнобачки 
округ Удружење 

младих 

Уређењe јавних 

простора у којима 

млади проводе 

слободно време и/или 

организaција 

активности за младе у 

тим просторима 

Санација дечијег 
игралишта 

60.000,00 
динара 

Министарство омладине и спорта и Ресурс центар  Сомборски едукативни центар  у сарадњи са партнерима за  Западнобачки, 

Јужнобачки и Сремски округ,  Новосадским хуманитарним центром, Бечејским удружењем младих, Канцеларијом за младе града 

Сремске Митровице, 

честитају свим удружењима младих /неформалним омладинским групама и жели  

УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА! 


