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На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за 

младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист 

АПВ“, број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. 

годину („Службени лист АПВ“, број 57/17, 17/18 и 29/18 - ребаланси) и чл. 6. - 9. Правилника о 

условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на 

територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински 

секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

 

КОНКУРС  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

„НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС 2019)“ 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА  

− Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу бити организације младих и за младе 

и омладински савези; 

− Подносилац предлога пројекта подноси појединачни предлог пројекта или обједињени 

предлог пројекта у партнерству са другим организацијама младих и за младе, као и њиховим 

савезима, који се реализује у оквиру програма „НОВИ САД 2019 – омладинска престоница 

Европе“; 

− Подносиоци предлога пројекта, као и организације у партнерском односу са подносиоцем, 

морају имати седиште на подручју АП Војводине, као и капацитет за реализацију програма у 

оквиру апликације „НОВИ САД 2019 - омладинска престоница Европе“. 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

− Предлози пројеката се подносе у форми појединачног предлога пројекта или обједињеног 

пројекта подносиоца и његових партнерских организација; 

− Предлог пројекта мора да буде у складу са активностима и циљевима који се односе на 

реализацију програма из апликације „НОВИ САД 2019 - омладинска престоница Европе“, те да 

на свеобухватан начин доприноси повећању енергије, иновација и креативности младих људи, 

промовисање Европе и европских вредности, промоцији различитости и људских права, 

повећању активног учешћа младих и њихово све веће укључивање у процесе одлучивања, 

јачању омладинских организација, односно умрежавању и заједничком деловању на 

спровођењу омладинских политика и побољшању положаја младих као и младих из 

маргинализованих група друштва. 

− Предност при одлучивању имаће они предлози пројеката у чију је реализацију укључен већи 

број организација младих и за младе, као и њихових савеза. 

 

На Конкурс, један носилац пројеката може доставити један појединачни или један обједињени 

предлог пројеката. Обједињени предлози пројеката се подносе са свим појединачним пројектима 

организација са којима се у партнерству овај програм реализује.  

 

У складу са Правилником Конкурсна комисија ће вршити вредновање предлога пројекта, а у 

случају подношења обједињеног предлога пројекта, вредноваће и све појединачне предлоге 

пројеката у његовом саставу, ценећи њихову усклађеност са циљевима из апликације „НОВИ САД 

2019 – омладинска престоница Европе“.  

 



 

Уколико на Конкурсу буде изабран обједињени предлог пројекта подносиоца и партнерских 

организација, подносилац овако обједињеног предлога пројекта, биће изабран за организацију 

која ће вршити мониторинг и евалуацију над реализациојом свих појединачних пројеката који су 

саставни део његовог обједињеног предлога пројекта. Носилац обједињеног предлога пројекта 

приликом подношења треба да наведе начин на који ће бити спроведен мониторинг и евалуације. 

Пројектни задаци са изабраном омладинском организацијом или савезом, биће посебно 

дефинисани уговором.  

 

По овом Конкурсу додељује се укупно 22.600.000,00 (двадесетдвамилионашестохиљада) 

динара. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ 

 

Пријаве на конкурс подносе се почев од дана објављивања Oбавештења о расписивању 

овог Конкурса у дневном листу „Дневник“, најкасније до 9. августа 2018. године. Оцењивање 

предлога пројекта спроводиће Конкурсна комисија у року од 7 дана по завршетку конкурса.  

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  

 

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који је објављен на интернет сајту 

Секретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са CD-ом (који треба да садржи 

скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз захтев). 

 

Пријавe се достављају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Конкурс за 

финансирање пројекта „НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС 2019)“, 

поштом на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 

21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.  

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати. 

 


