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На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе 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 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/15) и члана 8. Правилника о условима и 
начину доделе буџетских средстава за остваривање потреба и интереса младих на територији АП Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 2/16), 

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

К О Н К У Р С  

ЗА САНАЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА РАД 
ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЛАДЕ, 

ОМЛАДИНСКИХ ДОМОВА И ДОМОВА КУЛТУРЕ  

У складу са Правилником  о условима и начину доделе средстава за финансирање потреба и интереса 
младих на територији АП Војводине, подносиоци захтева за средства из буџета АП Војводине по овом конкурсу 
могу бити искључиво правна лица и то: удружења младих и за младе, омладинске и студентске организације, 
савези, јединице локалне самоуправе, канцеларије за младе, васпитно-образовне установе и друге установе. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће у оквиру овог конкурса финансирати пројекте по 
следећим конкурсним задацима: 

I. санација и адаптација простора за рад; 

II. опремање простора за рад 

OПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

1. Подносиоци захтева морају имати седиште на подручју АП Војводине, да располажу капацитетима за 
реализацију пројеката и да немају блокаду пословног рачуна. 

2. Укупан износ средстава на конкурсу износи 10.000.000 динара. 

3. Предлози пројеката се подносе на обрасцима који се налазе на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs, у оквиру 
конкурсне документације, у штампаној форми и на диску у електронској форми. 

4. Уколико се пројекат реализује у партнерству са неком организацијом, неопходно је доставити доказ о 
сарадњи са том организацијом (протокол, споразум и сл). 

5. На конкурсу носилац предлога пројекта може поднети само један предлог пројекта. 

6. Пријаве на конкурс подносе се на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Булевар Михајла 
Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Конкурс – санација, адаптација и опремање омладинских 
простора за рад – не отварати“ или лично у писарници Покрајинске Владе, у периоду од 9.00–14.00 сати. 

7. Приликом подношења захтева за финансирање пројеката или програма, подносиоци захтева плаћају таксу у 
складу са Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама („Службени лист 
АПВ“, бр. 20/2009). Од плаћања таксе, према члану 15. су ослобођени:  јединице локалне самоуправе,  
установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе итд. 

8. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Конкурс је објављен у „Службеном листу АПВ“, 
дневним новинама „Данас“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата: www.sio.vojvodina.gov.rs. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

I Санација и адаптација простора за рад 

За санацију и адаптацију простора за рад омладинских организација, организација за младе  и 
омладинских и културних домова предлог пројекта треба да садржи: 

1. доказ да је простор у јавној својини (својина Републике Србије, Аутономне Покрајине или јединице 
локалне самоуправе) – копија извода из катастра непокретности 

2. за установе - копију обавештења о разврставању 

3. за остале организације 

- уговор о коришћењу простора закључен са власником или носиоцем права коришћења 

- сагласност власника или носиоца права коришћења за извођење радова. 

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


 

II Опремање простора за рад 

Опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе и омладинских и културних 

домова подразумева набавку техничке, канцеларијске и остале опреме која је неопходна за функционисање 
истих. 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ НЕ ФИНАНСИРАЈУ 

Секретаријат неће финансирати: 

- предлоге пројеката подносилаца који нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији 
претходних пројеката и утрошку средстава добијених од Секретаријата или нису испунили друге 
уговором преузете обавезе 

- предлоге пројеката који нису поднети благовремено и  

- предлоге пројекта који нису на обрасцу који се налази на сајту Секретаријата, у оквиру конкурсне 
документације. 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

Све додатне информације, у вези Конкурса, можете добити позивом на телефон 021/487-4871 сваког 
радног дана од 8.00-16.00 сати или путем електронске поште на адреси mladi@vojvodina.gov.rs.  

 

Покрајинска секретарка за спорт и 
омладину 

_________________________________ 
Мариника Тепић 
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