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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. 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. 

годину („Службени лист АПВ“, број 69/16) и чл. 6. и 7. Правилника о условима и начину доделе 

буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији АП Војводине 

(„Службени лист АПВ“, број 3/17), Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: 

Секретаријат) расписује 

 

КОНКУРС  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ  

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

 

- Подносиоци предлога пројеката могу бити удружења младих и за младе, омладинске и 

студентске организације, савези, јединице локалне самоуправе, канцеларије за младе, васпитно-

образовне установе и друге установе.  

- Пројекти који се финансирају су пројекти подршке спровођењу омладинске политике дефинисане 

Акционим планом политике за младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године у осам 

области: образовање младих; запошљавање младих; здравље младих и социјална политика према 

младима; култура и информисање младих; активизам и слободно време младих; волонтеризам и 

мобилност младих; безбедност младих; заштита животне средине и одрживи развој. 

На конкурсу се додељује укупно 23.250.000,00 динара. 

- Поред наведеног, путем овог конкурса врши се и избор једне организације која ће вршити 

мониторинг pеализације одобрених пројеката по конкурсима у областима омладинске политике, 

које расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину. На овај конкурсни задатак могу да 

аплицирају само организације младих и за младе које, поред општих услова, имају и искуства на 

пословима мониторинга и евалуације. Пројектни задаци са изабраном организацијом биће 

посебно дефинисани уговором. 

Максимални износ средстава који може бити одобрен за пројектни задатак „мониторинг и 

евалуацију одобрених пројеката по Конкурсу за финансирање пројеката подршке спровођењу 

омладинске политике“ износи 750.000,00 динара. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРОГРАМИМА-ПРОЈЕКТИМА 

 

-  Приликом одлучивања Конкурсна комисија ће вредновање вршити сагласно критеријумима 

утврђеним чланом 11. Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за 

финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине 

(„Службени лист АПВ“, број 3/17). 

- Подносилац захтева мора да има седиште на подручју АП Војводине, мора да располаже 

капацитетима за реализацију пројеката и не сме у тренутку закључења уговора имати блокаду 

наменског рачуна који се води код Управе за Трезор. 

- На конкурс један носилац пројеката може достављати више предлога пројеката, али само један 

може бити одобрен. 

- Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком организацијом, неопходно је доставити 

доказ о сарадњи с том организацијом (протокол, споразум и слично). 

 



 

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА 

 

- За предлоге пројеката које подносе удружења младих и за младе, омладинске и студентске 

организације и савези, као и за предлог пројекта мониторинга и евалуације, пријаве на конкурс 

подносе се до 10. марта 2017. године. 

- За предлоге пројеката које подносе јединице локалне самоуправе, установе које је основала 

Република Србија, Аутономна покрајина Војводине и јединица локалне самоуправе, пријаве на 

конкурс се могу подносити до 30. јуна 2017. године. 

 

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 ЦД-ом (који треба да садржи 

скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз захтев) у запечаћеној коверти са 

назнаком “не отварати – пријава за Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу 

омладинске политике“ на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла 

Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве, неће се разматрати. 

Све додатне информације у вези с конкурсом можете добити позивом на број телефона 

021/487-4871, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 сати или путем електронске поште на адреси 

mladi@vojvodina.gov.rs. 

 


