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РБ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ПОДНОСИЛАЦ Мишљење Комисије

1 100,000.00

2 150,000.00

3 Одред извиђача „На 100,000.00

4 500,000.00

ТАБЕЛА 1  Листа  вредновања  програма и пројеката -КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ 
СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. до 6.06.2017.године

предложена 
средства

„АМБИЈЕНТАЛНА 
НАСТАВА“

Покрет горана и 
центар волонтера 
Панчево

Постоји реална потреба за 
неформалним образовањем оваквог 
типа због удаљавања младих и 
природе. Овакав тип образовања 
приближиће им хортикултуру и 
теренски рад, а и дружиће се и 
повезати на другачији, за савремено 
време науобичајан начин, ван 
компјутерске столице.

Упознај своју 
прирпду

Планинарско-еколо
шки клуб „Соко“

Овај пројекат подстиче  стварање 
позитивног става према својој 
земљи, природи и здравом начину 
живота, као и према нашој 
традицији, што је веома битно у 
овом моменту када много младих 
жели да напусти Србију. Учесници 
ће имати прилику да се упознају и 
друже у природи, што такође треба 
подржати.

Државни извиђачки 
вишебој-Старчево 
2017.

Оваква врста такмичења је 
јединствена у Србији зато је треба 
подржати. Поред тога ово такмичење 
и подстиче вештине као што су 
оријентација, сигнализација, 
вештина памћења и практично 
решавање задатака, које се у 
формалном образовању слабо срећу. 
Подстиче се и једнакост полова и 
општа толеранција, која такође 
доприносе важности овог пројекта.

„Фестивал 
рокенрола“

Удружење грађана 
Креативни 
културни клуб

Одржавање манифестација се 
слабије организује у насељеним 
местима Панчева, а и превоз им не 
омогућава дужи боравак у граду. 
Због тога треба омогућити младима 
да се у свом насељеном месту друже, 
размењују искуства, забаве и 
понешто науче о квалитетној 
уметности, која се у медијима све 
мање среће.
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5 300,000.00

6 Лето уз концерте .00

7 250,000.00
УКУПНО 1,400,000.00 динара

„Оргранизација 
знања“

Удружење грађана 
„Ми“

ИТ секрот је будућност наше 
омладине, а овај пројекат им нуди 
едукације, дружења и размене 
искуства. Поред старомодних 
предавања и едукација, овај пројекат 
је савремен по томе што учесници 
имају прилику да буду у току са свим 
дешавањима и путем интернет 
платформе. Такође може бити 
коритан и као један вид 
професионалне оријентације за 
младе.

Удружење ЦЕПТА 
Панчево

Пројекат је  занимљив  али  нисмо у 
могућности да подржимо због 
недовољних средстава у буџету.

Летња школа филма 
2017.

Панчевачки 
филмски фестивал 

Популарисање филмске уметности је 
веома значајна, јер је у последње 
време међу младима она више 
сматрана забавом него уметношћу.  
Овај пројекат подржава креативност, 
културну размену, иновативност у 
виду коришћења интернет 
платформи, као и подстицање 
младих да се баве овом уметношћу, 
иако су услови веома тешки. 
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