
Опредељена средства 
16,000,000.00 РСД – Само за део конкурса Б,- 5.380.000,00 (средства преостала 
од првог конкурса и намењених 16 милиона) 

Носиоци  Министарство омладине и спорта 

Активан програм  Документација по конкурсу 

Опис пројекта 

У буџету Министарства омладине и спорта за 2016. годину су предвиђена 
средства којима ће се финансирати програми и пројекти подршке младима у 
запошљавању у износу  од 16 милиона динара за финансирање програма и 
пројеката  јединица локалне самоуправе усмерених ка развијању сервиса за 
запошљавање младих и услуга за младе на локалном нивоу, као и стварање 
механизама  који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз 
међусекторску сарадњу. 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
ПРОГРАМ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ – 

Подршка јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на 
локалном нивоу 

ПРИВРЕДНИ 
СУБЈЕКТ/КОРИ

СНИК 
МЕСТО 

ИЗНОС 
СРЕДСТА

ВА/ 
КРЕДИТА 

ИЗНОС 
БЕСП. 

СРЕДСТАВ
А* 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 
РЕАЛИЗО

ВАН 

Град Кикинда Кикинда 
2,500,000.

00 
2,500,000.0

0 

Реализација пројекта: 
„Партнерством до 
професионалног 

остварења младих“ 

реализациј
а пројекта 

у току 

Град Зрењанин 
Зрењан

ин 
2,450,800.

00 
2,450,800.0

0 

Реализација пројекта: 
„ИТ Решење за 

запослење“ 

реализациј
а пројекта 

у току 

Општина Рача Рача 900,000.00 900,000.00 

Реализација пројекта: 
„Самозапошљавање 

младих кроз 
пчеларство“ 

реализациј
а пројекта 

у току 

Општина Пирот Пирот 584,820.00 584,820.00 
Реализација пројекта: 

„Заједнички радни 
простор“ 

реализациј
а пројекта 

у току 

Општина 
Чајетина 

Чајетин
а 

1,680,000.
00 

1,680,000.0
0 

Реализација пројекта: 
„Сушара за воће, посао 

за младе“ 

реализациј
а пројекта 

у току 

Град 
Смедерево 

Смедер
ево 

2,500,000.
00 

2,500,000.0
0 

Реализација пројекта: 
„Млади у производњи 
воћарских производа“ 

реализациј
а пројекта 

у току 

ПРОГРАМ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 
Подршка јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на 

локалном нивоу(други конкурс) 

Назив 
подносиоца 

Назив пројекта 
Износ 

средстав
а 

Износ бесповратних ср
едстава 

Реализован 

Град Нови 
Пазар 

Град обуће и 
џинса 

2,324,250.
00 

2,324,250.00 
Реализација 

у току 

Град Београд, 
општина Савски 

венац 
Coworking 47 547,913.00 547,913.00 

Реализација 
у току 

http://www.mos.gov.rs/vesti/omladina/objavljen-novi-krug-javnih-konkursa-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora/?lang=lat


Општина 
Житиште 

„Знањем и 
праксом до 
запослења 

младих“ 

2,350,000.
00 

2,350,000.00 
Реализација 

у току 
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