
АНЕКС 3 

 

ПРЕГЛЕД УЧЕШЋА КАНДИДАТА НА ПРОЈЕКТИМА 

од 1. марта 2018. године до 1. марта 2021. године 

Молимо Вас да у наставку наведете, а затим и попуните образац о учешћу кандидата на 

пројектима које је ваша организација реализовала у периоду назначеном у наслову, у некој од 

области наведених у тачки III Јавног позива (ЦИЉ И ОБЛАСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА) за коју се 

кандидат предлаже.  

Достављени подаци биће разматрани као доказ о поседовању пројектног искуства 

кандидата у областима дефинисаним Јавним позивом.  

I СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА  

        (назив пројекта и период реализације) 

1. Глас младих у демократским процесима, 1.10.2017. – 30.09.2018. године 

2. Млади медији, 1.3.2018. – 31.10.2018. године 

3. Премијерка отвара врата – Млади на Влади, 1.3.2018. – 31.12.2018. године 

4. Заједно за младе, 1.8.2018. – 15.2.2019. године 

5. Глас младих у демократским процесима, 1.11.2018. – 31.08.2019. године 

6. Млади медији, 1.3.2019. – 31.12.2019. године 

7. Премијерка отвара врата – Млади на Влади, 1.3.2019. – 31.12.2019. године  

8. Млади и људска права – механизми учешћа, 1.5.2019. – 31.10.2019. године  

9. Подизање свести о питањима везаним за злочине из мржње међу младима, 25.10.2019. – 

25.12.2019. године 

10. Млади медији, 20.12.2019. – 31.3.2020. године 

11. Укључивање уживо 4.0, 1.7.2020 – 1.12.2020 године 

12. Млади и људска права 2.0 Корак ближе механизмима Уједињених нација, 1.8. 2020. – 

31.12. 2020.  

13. Глас младих у демократским процесима, 1.12.2019. – 30.9.2020. године 

14. Млади медији, 1.4.2020. – 31.3.2021. године 

 

II ОБРАЗАЦ О УЧЕШЋУ КАНДИДАТА НА ПРОЈЕКТУ 

Напомена: Сваки пројекат потребно је представити на посебном обрасцу.  

                   Копирати образац онолико пута колико пројеката представљате. 

 

Назив пројекта Глас младих у демократским процесима 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovn

a-organizacija-mladih-srbije.html  

Период реализације пројекта 1.10.2017. – 30.09.2018. године 

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 
Краљевина Шведска и Београдска отворена 

школа  

https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html
https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html


 

 

 

 

Назив пројекта Млади медији 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.3.2018. – 31.10.2018. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 

Министарство за економски развој и сарадњу 

Савезне Републике Немачке i Дојче Веле 

Академија  

Назив пројекта Премијерка отвара врата – Млади на Влади  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.3.2018. – 31.12.2018. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 
Омладински савез удружења „Нови Сад 

омладинска престоница Европе – ОПЕНС“  

Назив пројекта Заједно за младе  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.8.2018. – 15.2.2019. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора Министарство омладине и спорта  

Назив пројекта Глас младих у демократским процесима  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovn

a-organizacija-mladih-srbije.html  

https://koms.rs/aktivnosti/
https://koms.rs/aktivnosti/
https://koms.rs/aktivnosti/
https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html
https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html


 

 

 

 

Период реализације пројекта 1.11.2018. – 31.08.2019. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 
Краљевина Шведска и Београдска отворена 

школа  

Назив пројекта Млади медији  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.3.2019. – 31.12.2019. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 

Министарство за економски развој и сарадњу 

Савезне Републике Немачке i Дојче Веле 

Академија  

Назив пројекта Премијерка отвара врата – Млади на Влади  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.3.2019. – 31.12.2019. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 
Омладински савез удружења „Нови Сад 

омладинска престоница Европе – ОПЕНС“  

Назив пројекта Млади и људска права – механизми учешћа  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.5.2019. – 31.10.2019. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора Канцеларија за људска и мањинска права  

Назив пројекта 
Подизање свести о питањима везаним за 

злочине из мржње међу младима  

https://koms.rs/aktivnosti/
https://koms.rs/aktivnosti/
https://koms.rs/aktivnosti/


 

 

 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 25.10.2019. – 25.12.2019. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора Мисија ОЕБС-а у Србији  

Назив пројекта Млади медији  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 20.12.2019. – 31.3.2020. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 

Министарство за економски развој и сарадњу 

Савезне Републике Немачке и Дојче Веле 

Академија  

Назив пројекта Укључивање уживо 4.0  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.7.2020 – 1.12.2020 године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора Министарство омладине и спорта  

Назив пројекта Глас младих у демократским процесима  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovn

a-organizacija-mladih-srbije.html  

Период реализације пројекта 1.12.2019. – 30.9.2020. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

https://koms.rs/aktivnosti/
https://koms.rs/aktivnosti/
https://koms.rs/aktivnosti/
https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html
https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html


 

 

 

 

 

 

Назив донатора 
Краљевина Шведска и Београдска отворена 

школа  

Назив пројекта 
Млади и људска права 2.0 Корак ближе 

механизмима Уједињених нација  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.8. 2020. – 31.12. 2020.  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора Канцеларија за људска и мањинска права  

Назив пројекта Глас младих у демократским процесима  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovn

a-organizacija-mladih-srbije.html  

Период реализације пројекта 1.12.2019. – 30.9.2020. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 
Краљевина Шведска и Београдска отворена 

школа  

Назив пројекта Млади медији  

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално-економски развој  

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://koms.rs/aktivnosti/  

Период реализације пројекта 1.4.2020. – 31.3.2021. године  

Позиција кандидата на пројекту Стратешко управљање 

Назив донатора 

Министарство за економски развој и сарадњу 

Савезне Републике Немачке i Дојче Веле 

Академија  

https://koms.rs/aktivnosti/
https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html
https://transformator.bos.rs/partneri/show/10/krovna-organizacija-mladih-srbije.html
https://koms.rs/aktivnosti/

