
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ  
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
НОВИ САД 
 
 
 На основу тачке IV. став 2. Одлуке о Пројекту „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 55/20), и тачке III. Програма реализације Пројекта „Нови Сад – град 
младих, Србија – земља младих“ у 2021. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/21, 36/21 и 47/21) и 
Закључка Градоначелника Града Новог Сада, број: 66-2/2021-137-II од 19. 11. 2021. године, Градска управа за 
спорт и омладину - Канцеларија за младе расписује 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – 
земља младих“ - трећа фаза у 2021. години 

 
 
 I. Учесници Јавног конкурса за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат 
„Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2021. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) 
могу бити: савези удружења младих и/или удружења за младе који имају седиште и своју активност реализују на 
територији Града Новог Сада, уписани су у регистар код надлежног органа и Јединствену евиденцију удружења 
младих, удружења за младе и њихових савеза, и имају релевантно искуство у реализацији Пројекта "Нови Сад - 
Европска престоница младих 2019". 

 II. Пријаве на Јавни конкурс подносe се Градској управи за спорт и омладину -  Канцеларији за младе, на 
посебном обрасцу, на Писарници Градске управе Града Новог Сада, Трг слободе 1, или се шаљу поштом у 
затвореној коверти са назнаком: 

 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

НОВИ САД,  ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 2 
 

 

"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује 
Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2021. години" 

 
Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: ________________________________________________ 

 
Контакт особа и број телефона:_______________________________________________ 

 
 
Пријава на Јавни конкурс садржи: 
 

1. Копију 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, 

2. Копију подрачуна отвореног код Управе за трезор (достављају савези удружења младих и/или удружења 
за младе који већ имају отворен подрачун), 



3. Образац пријаве програма на јавни конкурс (Прилог 1),  
4. Образац предлога програма (Прилог 2),  
5. Образац буџета и наративног буџета предлога програма (Прилог 2а и 2б), 
6. Биографије лица ангажованих на програму, својеручно потписане (Прилог 3), 
7. Програм обука (уколико су предвиђене), 
8. Акт о партнерству, оверен код јавног бележника (уколико је предвиђено партнерство), 
9. Целокупна конкурсна документација у електронској форми на ЦД-у или УСБ-у (ставке од 1 до 8). 

  
 III. Образац пријаве програма на јавни конкурс, Образац предлога програма, Образац буџета и наративног 

буџета програма, Oбрaзaц биoгрaфиje лица ангажованог на програму и Смернице за подносиоце предлога 

програма могу се преузети на званичној интернет страници Града Новог Сада (www.novisad.rs), Градске управе за 

спорт и омладину – Канцеларије за младе (www.kzm.novisad.rs) и порталу е-Управа. 

 Сви документи и обрасци који се подносе на Јавни конкурс морају бити попуњени на рачунару, 
одштампани, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање савеза удружења младих и/или 
удружења за младе. 

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

Рок за достављање пријаве на Јавни конкурс је петнаест дана од дана објављивања Јавног конкурса, а 
најкасније до 6. децембра 2021. године. 
  
 IV. Поступак Јавног конкурса спровешће Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе и 
Комисија за стручни преглед поднетих предлога програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови 
Сад – град младих, Србија – земља младих“ (у даљем тексту: Комисија). 
 
 V. Оцену предлога програма пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисијa, у складу са одредбама 
Пословника о раду Комисије.  
 
 VI. Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма у року од 60 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. 
 

VII. На основу предлога Комисије, Градско веће у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
приговора доноси решење о избору програма који се финансирају из средстава буџета Града и висини средстава 
по одобреном програму. 
 
 VIII. За финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, 
Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2021. години, планиран је износ од 23.500.000,00 динара. 
 
 IX. Све додатне информације у вези са пријављивањем на Јавни конкурс могу се добити путем 
електронске поште на: kzm@uprava.novisad.rs или телефоном на број: 021/488 29 48. 
 

mailto:kzm@uprava.novisad.rs

