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К О Н К У Р С 
ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ  

У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019 

На конкурс се могу пријавити удружења младих и за младе која имају седиште на територији 
АП Војводине. 

Циљ конкурса је израда Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2015-
2019 (АППМ), односно пружање административно-стручнe подршкe изради АППМ из редова 
удружења младих и за младе. 

КОНКУРСНИ ЗАДАЦИ: 

Једна организација може конкурисати за: 

• формирање пројектног тима стручних консултаната ради пружања административно-
стручнe подршкe изради АППМ или 

• делегирање представника удружења за једну од области АППМ  

Уколико организација конкурише са предлогом целокупног тима стручних консултаната, он 
треба да се састоји од представника удружења за сваку област АППМ и то из редова свог и уз 
ангажовање представника других удружења. 

Предвиђено је да припремне радње буду реализоване у августу месецу, израда АППМ током 
септембра и у првој половини октобра, а у новембру након јавних расправа израда коначне 
верзије АППМ. 

КРИТЕРИЈУМИ за оцену предлога пројеката: 

• Капацитети и искуство предложеног тима стручних консултаната односно представника 
удружења, координатора тима и дизајнера (обавезне биографије) 

• Капацитети организације за спровођење пројеката који се баве младима 
• Предлог буџета и рационалност трошкова. 

Предвиђено је да Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2019 
садржи седам области, те се у пројектном предлогу очекују представници ових области: 

1. Образовање младих  
2. Запошљавање младих 
3. Здравље младих и социјална политика према младима 
4. Култура, слободно време и информисање младих  
5. Активизам, мобилност младих и волонтеризам 
6. Заштита животне средине и одрживи развој 
7. Безбедност младих. 

 
ПРИОРИТЕТ има удружење које: 

на задовољавајући начин може да демонстрира капацитете за вођење активности неопходних 
ради израде АППМ; да има одговарајуће капацитете за адекватну координацију и грађење 
партнерских односа између јавног, профитног и невладиног сектора; да познаје проблеме и 
потребе младих и има искуство са младима; има висок ниво успешности у реализацији 
пројектних активности уколико је добијало средства од Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину; има искуство приликом претходне израде Акционог плана политике за младе у АП 
Војводини. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће од приспелих пријава изабрати једно 
удружење које је формирало комплетан тим стручних консултаната или ће формирати тим 
ангажовањем представника више удружења за сваку појединачну област, ради припреме и 
израде свих неопходних докумената и процедура у процесу израде Акционог плана политике за 
младе у АП Војводини за период 2015-2019.  



УСЛОВИ КОНКУРСА:  

1. Предлози пројеката се подносе на формуларима конкурса који се налазе на сајту 
www.sio.vojvodina.gov.rs у писаној форми, у два примерка и на једном ЦД-у у 
електронској форми 

2. Укупан износ средстава на конкурсу износи 1.500.000,00 динара  
3. Рок подношења пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса 
4. Реализација пројекта може трајати најдуже до новембра 2014. године 
5. Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком, на адресу Покрајинског 

секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000 
Нови Сад или лично у пријемној канцеларији-писарници Владе АП Војводине у периоду 
од 9,00–14,00 сати. Пријаве се подносе у запечаћеној коверти са назнаком “не отварати 
– пријава за Конкурс за израду Акционог плана политике за младе у АП Војводини за 
период 2015-2019”. На полеђини коверте навести податке о носиоцу: назив, адресу, 
телефон, контакт особу.  

Све додатне информације у вези Конкурса можете добити позивом на телефон 021/487-4871 
сваког радног дана од 9,00-14,00 сати или путем електронске поште на 
mladi@vojvodina.gov.rs 

 


