
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. WB&T FOR EMPLOYOUTH - подршка запошљавању младих из осетљивих група, март 

2020 – март 2024 

2. Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске, јануар 2018 – децембар 2020 

3. Дивац стипендије 

4. Тренерска база Кровне организације младих Србије 

5. Дивац омладински фондови, јануар – децембар 2019 

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 
WB&T FOR EMPLOYOUTH - подршка 

запошљавању младих из осетљивих група 

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://www.divac.com/Ekonomsko-osnazivanje-i-

podsticaj-zaposljavanju/2725/WBT-for-

EmploYouth---Podrska-zaposljavanju.shtml 

Период реализације пројекта Март 2020 – март 2024 

Позиција кандидата на пројекту Менаџерка пројекта 

Назив донатора Европска комисија 

Назив пројекта 
Мрежа омладинских фондова Западног Балкана 

и Турске 

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://www.divac.com/Razvoj-demokratije-i-

podrska-lokalnim-zajednicama/2107/Mreza-

omladinskih-fondova-Zapadnog-Balkana-i.shtml 

Период реализације пројекта јануар 2016 - децембар 2019 

Позиција кандидата на пројекту Менаџерка пројекта 

https://www.divac.com/Ekonomsko-osnazivanje-i-podsticaj-zaposljavanju/2725/WBT-for-EmploYouth---Podrska-zaposljavanju.shtml
https://www.divac.com/Ekonomsko-osnazivanje-i-podsticaj-zaposljavanju/2725/WBT-for-EmploYouth---Podrska-zaposljavanju.shtml
https://www.divac.com/Ekonomsko-osnazivanje-i-podsticaj-zaposljavanju/2725/WBT-for-EmploYouth---Podrska-zaposljavanju.shtml
https://www.divac.com/Razvoj-demokratije-i-podrska-lokalnim-zajednicama/2107/Mreza-omladinskih-fondova-Zapadnog-Balkana-i.shtml
https://www.divac.com/Razvoj-demokratije-i-podrska-lokalnim-zajednicama/2107/Mreza-omladinskih-fondova-Zapadnog-Balkana-i.shtml
https://www.divac.com/Razvoj-demokratije-i-podrska-lokalnim-zajednicama/2107/Mreza-omladinskih-fondova-Zapadnog-Balkana-i.shtml


 

 

 

 

 

 

 

Назив донатора Evropska komisija 

Назив пројекта Дивац стипендије 

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://www.divac.com/stipendije 

Период реализације пројекта ??? 

Позиција кандидата на пројекту Експеркиња, чланица комисије 

Назив донатора Индувидуални донатори и компаније 

Назив пројекта 
Тренерска база Кровне организације младих 

Србије 

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/2016/12/21/odabrani-clanovi-i-

clanice-trenerske-baze-koms-a/ 

Период реализације пројекта 2016 - 2019 

Позиција кандидата на пројекту тренерица 

Назив донатора Министартсво омладине и спорта 

Назив пројекта Дивац омладински фондови 

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://www.facebook.com/FondacijaDivac/posts/1

0157892496804362/ 

Период реализације пројекта Јануар 2019 – децембар 2019 

Позиција кандидата на пројекту Кооринаторка пројекта у Србији 

Назив донатора Балкански фонд за демократију 

https://www.divac.com/stipendije
https://koms.rs/2016/12/21/odabrani-clanovi-i-clanice-trenerske-baze-koms-a/
https://koms.rs/2016/12/21/odabrani-clanovi-i-clanice-trenerske-baze-koms-a/
https://www.facebook.com/FondacijaDivac/posts/10157892496804362/
https://www.facebook.com/FondacijaDivac/posts/10157892496804362/

