
 На основу члана 14. и 52. ст. 1 Одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 21/02), 
Покрајински секретар за спорт и омладину дана 20. фебруара 2006. године    д о н о с и  
 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  
 

О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У ВОЈВОДИНИ 

 
 

 
Члан 1. 

 
 Правилником о поступку доделе средстава за реализацију Акционог плана политике за младе у 
Војводини (у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и критеријуми за расподелу средстава за 
суфинансирање пројеката. 

 
 

Члан 2. 
 

 Право на учешће у расподели средстава по овом Правилнику, имају правна лица - организације, 
удружења грађана, органи локалне самоуправе, васпитно-образовне и остале установе који имају седиште 
на територији АП Војводине и који доставе пријаве са предлогом пројекта који задовољава услове 
постављене у конкурсу. 
 На конкурсу могу учествовати и правна лица која су своје предлоге пројекта израдила у партнерству 
са организацијама које имају седиште ван територије АП Војводине.  
 
 

Члан 3. 
 

 Конкурсна комисија за спровођење Акционог плана политике за младе у Војводини (у даљем тексту: 
Конкурсна комисија), доноси одлуку о додели средстава у складу са критеријумима из члана 4 и 5 овог 
Правилника. 
 
 

Члан 4. 
 

 Предлог пројекта за доделу средстава за реализацију Акционог плана политике за младе у 
Војводини, који ће се реализовати на територији АП Војводине треба да садржи јасно написан предлог 
пројекта и задовољи следеће критеријуме: 
 

• јасна веза између циљева, задатака и активности 

• реалан и достижан циљ 

• реалан приступ решавању проблема 

• целисходност предложених решења и метода  

• реалан предлог потребних средстава за реализацију активности 

• активно учешће младих у реализацији пројекта 

• активно укључивање заједнице и успостављање и изградњу међусекторских партнерстава 
 
 

Члан 5. 
 

 Приоритет приликом одлучивања о додели средстава имаће пројекти који: 
 



• имају ширу територијалну покривеност 

• већи број особа које су обухваћене пројектом 

• нуде нове алтернативене приступе и креативна решења проблема 

• имају дугорочни утицај и одрживост и након завршетка финансијске подршке  

• могу послужити као модел за друге 

• садрже  начине или моделе за усвајање нових примењивих знања  

• имају подршку шире заједнице (страни донатори, републички и органи АП Војводине, локална 
самоуправа, бизнис сектор)  

• представљају наставак успешно реализованих пројеката са истим или сличним циљем 
 
 

Члан 6. 
 
Конкурсна комисија неће одобравати средства за:  

• предлоге пројеката подносилаца који су добијали финансијску подршку од: 
           а) Секретаријата за спорт и омладину за пројекате који нису везани за реализацију Акционог 
плана политике за младе или 
 б) Конкурсне комисије  
а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису 
испунили друге преузете обавезе;  

• захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним пројектима; .  
 
 

Члан 7. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. 

 
 

Члан 8. 
 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли органа. 
 

 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ  

 
 
 
Датум: 20.02.2006. 
 
Број: 116-401-00326/2006 
 

 Покрајински секретар за спорт и 
омладину 

 
 

М О Д Е С Т  Д У Л И Ћ  
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