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ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ  

ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ 
 

           Покрајински секретаријат за спорт и омладину АП Војводине расписује Јавни конкурс за 
подношење пријава за израду Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 
2022. до 2025. године (у даљем тексту: Конкурс), документа који има за циљ спровођење 
Националне стратегије за младе на територији Аутономне покрајине Војводине, у смислу члана 12. 
став 2. Законом о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/11). 

 
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

На Конкурсу могу да учествују удружења младих и удружења за младе (у даљем тексту: 
удружења) која своју активност реализују на територији АП Војводине и уписана су у регистар код 
надлежног органа. Удружења треба да имају седиште на територији АП Војводине.  

Да би остварили право на доделу средстава, удружења морају бити уписана у Јединствену 
евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза коју води Министарство 
омладине и спорта Републике Србије. 

Поред горе наведених критеријума удружење треба да задовољи и следеће критеријуме: 
а)   да има искуство у реализацији пројеката из области политике за младе 
б)  да има капацитета да формира комплетан тим стручних консултаната и представника више 
удружења који имају искуство у писању стратешких докумената за младе и покривају све области 
националне стратегије. 
 
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
 Одобрени пројекат својим активностима треба да директно доприноси процесу израде 
Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 2022. до 2025. године (у даљем 
тексту: Акциони план). Пројекат треба да обезбеди учешће младих у изради, доношењу и 
промоцији акционог плана, те да обухвати најмање следеће активности: 

 Спровођење истраживања и прикупљања података за потребе израде акционог плана, 
 Реализације јавне расправе о нацрту акционог плана, 
 Израда текста акционог плана; 
 Промоција акционог плана младима и широј јавности. 

 
 Реализација активности пројекта биће спроведена у блиској сарадњи и координацији са 
представницима Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине и Радном групом 
формираном од представника других покрајинских секретаријата. 

Реализација пројекта по овом Конкурсу може трајати најдуже до краја 2021. године. 
Предлози пројеката се подносе на апликативном формулару конкурса који се налазе на сајту 

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину www.sio.vojvodina.gov.rs у писаној форми и у 
електронској форми на једном ЦД-у. 
 Сви документи и обрасци који се подносе на Конкурс морају бити попуњени на рачунару, 
одштампани, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање удружења. 
 Поступак Конкурса спровешће Покрајински секретаријат за спорт и омладину АП Војводине 
и Комисијa за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката коју именује покрајински 
секретар.  
 
 Критеријуми за оцену предлога пројекта су:  



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

 Капацитети удружења за спровођење програма који се баве младима 
 Предлог буџета и рационалност трошкова. 
  

 Приоритет при избору имаће удружење које на задовољавајући начин може да 
демонстрира капацитете за вођење активности неопходних у процесу израде Акционог плана. 
 

За реализацију пројекта по овом Конкурсу, биће изабрано једно удружење. 
 
За финансирање пројекта израде Акционог плана планиран је износ од 3.000.000,00 (три 

милиона) динара. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС 

1. Апликативни образац – пријава на конкурс; 
2. Буџет пројекта; 
3. Решење о регистрацији организације код надлежног органа (копија); 
4. Копија обавештења МОС-а о упису у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за 

младе и њихових савеза, са датумом не каснијим од рока за достављање пријаве на конкурс; 
5. Биографије координатора пројекта и чланова пројектног тима; 
6. Доказ о сарадњи (протокол, споразум и сл. – уколико се пројекат реализује у сарадњи са 

другим организацијама); 
7. Доказ о уплаћеној покрајинској административној такси; 
8. Најмање једна препорука јединице локалне самоуправе или институције од значаја за младе 

са територије АП Војводине; 
9. Најмање пет препорука омладинских организација, или њихових савеза са територије АП 

Војводине; 
10.  Доказ о релевантном искуству на изради стратешких докумената у области омладинске 

политике на територији АП Војводине у претходних пет година; 
11.  Материјали, публикације, новински чланци и остала документација која илуструје рад 

организације; 
12.  Диск који садржи скенирану, или другачију дигиталну форму свих докумената који се 

достављају у захтеву (од 1. до 11.) 
 

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 
Пријаве на Конкурс се достављају од дана његовог објављивања у дневном листу 

„Дневник“ до 15. октобра 2021. године.  
Конкурс ће бити објављен и у Службеном листу АПВ, као и на званичној интернет страници 

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину: www.sio.vojvodina.gov.rs  
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 Покрајинске владе радним даном у периоду од 9,00 до 
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 од 2022. до 2025. године. 
На полеђини коверте навести податке о подносиоцу: назив, адресу, телефон, контакт особу.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, као и пријаве поднете у рукопису, неће 
бити разматране. 

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: mladi@vojvodina.gov.rs  


