
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ  
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
НОВИ САД 
 

 

На основу члана 5. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима 

омладинског сектoра на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 

Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 66-

2/2022-91-II од 25. августа 2022. године,  Градска управа за  спорт и омладину – 

Канцеларија за младе упућује 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за подношење пријава за учешће представника удружења младих, удружења за младе и њихових 

савеза, ученичких и студентских парламената, установа, научноистраживачких института и младих са 

територије Града Новог Сада, у изради Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада 

за период од 2023. до 2025. године 

 

I. Циљ Јавног позива: Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за 

период од 2023. до 2025. године (у даљем тексту: ЛАП) је стратешки документ који на 

предлог Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе (у даљем тексту: 

Канцеларија за младе), доноси Скупштина Града Новог Сада, са циљем да се створе 

услови за бригу о младима, задовоље потребе младих, унапреди положај и подршка 

младих и друштвени развој Града Новог Сада. Израдом ЛАП-а обезбеђује се подршка 

младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању потенцијала на 

личну и друштвену добробит, а кроз лични развој и активно учешће у друштву, и 

дефинисање приоритетних области за младе и активности које одговарају на специфичне 

потребе младих. ЛАП-ом се обезбеђује допринос спровођењу циљева и приоритета 

Националне стратегије за младе.  

Процесом израде и спровођења ЛАП-а Град Нови Сад обезбеђује планско, 

одрживо и дугорочно задовољење потреба младих заједничким деловањем елемената и 

субјеката омладинске политике, улагањем ресурса у ефективно спровођење циљева и 

мера, међусекторском сарадњом, унапређење сарадње локалних институција и 

организација њиховим умрежавањем, ефикасније коришћење буџета Града намењеног 

омладинским програмима и мерење ефеката којима се може очекивати побољшано 

стање живота младих у Граду Новом Саду због којег се ЛАП и креира.  

 

Канцеларија за младе расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће 

представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, ученичких и 

студентских парламената, установа, научноистраживачких института и младих са 

територије Града Новог Сада, у изради Локалног акционог плана политике за младе 

Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године (у даљем тексту: Јавни позив), с 



обзиром да актуелни Локални акциони план политике за младе истиче у децембру 2022. 

године. 

 

Јавни позив се упућује свим заинтересованим субјектима омладинске политике и 

младима са територије Града Новог Сада, који желе да дају свој стручни допринос у 

изради ЛАП-а, а у склaду са чланом 5. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса 

младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада („Службени 

лист Града Новог Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20) и Законом о младима („Службени 

гласник РС“, број 50/11). 

 

II. Учесници Јавног позива, представници субјеката омладинске политике, треба да имају 

одговарајуће искуство у омладинском раду и омладинској политици, што се потврђује 

приложеном биографијом, својеручно потписаном.  

Пријава на Јавни позив обавезно садржи: 

1. Образац пријаве на Јавни позив (Прилог 1) 

2. Радну биографију лица, својеручно потписану – са нагласком на релевантно 

искуство у омладинској политици и омладинском раду и област деловања у 

чијој изради жели да учествује (Прилог 2), и 

3. Најмање једну препоруку од стране удружeња/савеза. 

 

Пријаве на Јавни позив подносе се 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 позив за подношење пријава за учешће представника 

удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, ученичких и студентских 

парламената, установа, научноистраживачких института и младих са територије Града 

Новог Сада, у изради Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за 

период од 2023. до 2025. године"  

 

III. Сви обрасци који се подносе на Јавни позив морају бити попуњени на рачунару, 

одштампани и потписани од стране лица које подноси пријаву на Јавни позив. 

IV. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив, као и пријаве поднете у 

рукопису, неће бити разматране. 

V. Рок за достављање пријаве на Јавни позив је 15 дана од дана објављивања 

Јавног позива, односно до 20. септембра 2022. године. 


