
На пснпву шлана 42. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“, бр. 
37/14), шлана 25. и 26. став 2. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2015. гпдину 
(„Службени лист АПВ“, бр. 53/14,) и шлана 6. Одлуке п услпвима и нашину дпделе средстава за финансираое 
пптреба и интереса младих у 2015. гпдини („Службени лист АПВ“, бр. 7/15), 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину АП Впјвпдине, расписује 

К П Н К У Р С  

ЗА ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА У ПБЛАСТИМА ПМЛАДИНСКПГ СЕКТПРА  
У АП ВПЈВПДИНИ У 2015. ГПДИНИ 

У складу са Одлукпм п услпвима и нашину дпделе средстава за финансираое пптреба и интереса младих 
у 2015. гпдини, ппднпсипци захтева за средства из бучета АП Впјвпдине пп пвпм кпнкурсу мпгу бити искљушивп 
правна лица и тп: удружеоа младих и за младе, пмладинске и студентске прганизације, савези, јединице 
лпкалне сампуправе, канцеларије за младе, васпитнп-пбразпвне устанпве и друге устанпве. 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину ће у пквиру пвпг кпнкурса финансирати прпјекте пп 
следећим кпнкурсним задацима: 

I. Ппдршка спрпвпђеоу пмладинске пплитике 
II. Ппдршка прпграму „Впјвпђански пмладински центар“ 

III. Реализација прпграма „Фпнд за таленте“ 

OПШТИ УСЛПВИ КПНКУРСА 

1. Ппднпсипци захтева мпрају имати седищте на ппдрушју АП Впјвпдине, да распплажу капацитетима за 
реализацију прпјеката и да немају блпкаду ппслпвнпг рашуна. 

2. Укупан изнпс средстава на кпнкурсу изнпси 46.000.000 динара. 

3. Предлпзи прпјеката се ппднпсе на пбрасцима кпји се налазе на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs, у пквиру 
кпнкурсне дпкументације, у щтампанпј фпрми и на диску у електрпнскпј фпрми. 

4. Укпликп се прпјекат реализује у партнерству са некпм прганизацијпм, неппхпднп је дпставити дпказ п 
сарадои са тпм прганизацијпм (прптпкпл, сппразум и сл). 

5. Пријаве на кпнкурс ппднпсе се на адресу Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину, Булевар Михајла 
Пупина бр. 16, 21000 Нпви Сад са назнакпм „Опщти кпнкурс – пмладина“ или лишнп у писарници 
Ппкрајинске Владе, у перипду пд 9.00–14.00 сати. 

6. Приликпм ппднпщеоа захтева за финансираое прпјеката или прпграма, ппднпсипци захтева плаћају таксу 
у складу са Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п ппкрајинским административним таксама („Службени 
лист АПВ“, бр. 20/2009). Од плаћаоа таксе, према шлану 15. су пслпбпђени:  јединице лпкалне сампуправе,  
устанпве пснпване пд стране Републике Србије, аутпнпмне ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе итд. 

7. Кпнкурс је птвпрен дп 4.12.2015. гпдине, пднпснп дп утрпщка средстава пбезбеђених за пве намене у 2015. 
гпдини и пбјављује се „Службенпм листу АПВ“, дневним нпвинама „Дневник“, кап и на интернет сајту 
Секретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs. 

ППСЕБНИ УСЛПВИ КПНКУРСА 

I Ппдршка спрпвпђеоу пмладинске пплитике 

Прпјекат не мпже трајати краће пд 60 дана и дуже пд 8 месеци. 

Припритет приликпм пдлушиваоа у пквиру пвпг кпнкурснпг задатка имаће прпјекти из следећих пбласти: 

1. Образпваое младих 

2. Заппщљаваое младих 

3. Здравље и спцијална пплитика према младима 

4. Култура и инфпрмисаое младих 

5. Активизам и слпбпднп време младих 

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/


6. Вплпнтеризам и мпбилнпст младих 

7. Безбеднпст младих 

8. Защтита живптне средине и пдрживи развпј 

II Ппдршка прпграму „Впјвпђански пмладински центар“ 

Секретаријат у пквиру ппщтег кпнкурса финансира прпјекте за ппдрщку прпграма „Впјвпђански 
пмладински центар”, кпји ппдразумева: 

 прганизпваое и реализацију једнпдневних и вищедневних семинара, тренинга, едукација, прпмпција 
у пбласти: пбразпваоа, заппщљаваоа, здравља младих, културе и слпбпднпг времена, активнпг 
укљушиваоа младих у друщтвп, вплпнтеризма, мпбилнпсти и инфпрмисаоа, екплпгије, безбеднпсти 
младих и спцијалне пплитике према младима; 

 ппдрщку пмладинским иницијативама и прпјектима. 

III Реализација прпграма „Фпнд за таленте“ 

Секретаријат у пквиру ппщтег кпнкурса финансира прпјекте за реализацију прпграма „Фпнд за таленте”, 
намеоенпг афирмисаним талентима ради ппдрщке и пбезбеђиваоа оихпвпг кпнтинуитета рада и успеха, 
ппбпљщаваоу услпва за оихпв рад и напредпваоа. 

Ппднпсипци захтева пп пвпм кпнкурснпм задатку мпгу бити искљушивп васпитнп-пбразпвне устанпве. 

Средства су предвиђена за финансираое: 

 припрема и ушещћа талента на такмишеоу или усаврщаваоу у земљи и инпстранству; 

 ппбпљщаоа услпва за рад и унапређеое наставнпг прпцеса рада са младим талентима у пбразпвнпј 
устанпви, набавкпм наставне ппреме неппхпдне за рад са талентпваним младима; 

 студијских усаврщаваоа; 

 нпвшаних награда ушеницима и оихпвим ментприма за пстварене резултате у тпку щкплске 
2014/2015. гпдине у пбласти науке, технике и уметнпсти. 

ПРПЈЕКТИ КПЈИ СЕ НЕ ФИНАНСИРАЈУ 

Секретаријат неће финансирати: 

- предлпге прпјеката ппднпсилаца кпји нису у предвиђенпм рпку ппднели извещтај п реализацији 
претхпдних прпјеката и утрпщку средстава дпбијених пд Секретаријата или нису испунили друге 
угпвпрпм преузете пбавезе 

- предлпге прпјеката кпји нису ппднети благпвременп и  

- предлпге прпјекта кпји нису на пбрасцу кпји се налази на сајту Секретаријата, у пквиру кпнкурсне 
дпкументације. 

ИНФПРМАЦИЈЕ 

Све дпдатне инфпрмације, у вези кпнкурса, мпжете дпбити ппзивпм на телефпн 021/487-4871 свакпг 
раднпг дана пд 8.00-16.00 сати или путем електрпнске ппщте на адреси mladi@vojvodina.gov.rs.  

mailto:mladi@vojvodina.gov.rs

