
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС  

 

 

КОНКУРС   
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА 
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2014. година 



 

УВОД 

 

Да би се створили услови да се подрже активни млади људи који желе да допринесу бољем 

животу у месту у коме живе, Министарство омладине и спорта пету годину за редом у 

сарадњи са Ресурс центрима широм Србије реализује програм МЛАДИ СУ ЗАКОН.  

До сада, кроз овај програм финансирана су 673 омладинска волонтерска пројекта 

реализована од стране формалних и неформалних група младих. Током овог програма, 

млади су активно били укључени у процес израде и промоције Закона о младима, а 

програм је омогућио и да више од 1000 различитих удружења младих и неформалних 

омладинских група прође обуку за писање пројеката и управљања пројектним 

циклусом. 

 

У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Министарство 

омладине и спорта у партнерству са одабраним Ресурс центрима по окрузима Србије и ове 

године у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН пружа подршку удружењима младих и 

неформалним омладинским групама да реализацијом омладинских пројеката подстичу 

активизам, волонтеризам и хуманост у својим локалним заједницама. С’ обзиром на 

природну катастрофу која је задесила Србију и потребе санације последица полава ове 

године ће посебан акценат бити да све активности омладинских пројеката имају 

хуманитарни карактер. 

 

Ресурс центар за Paшки округ, Центар за развојну политику и сарадњу уз финансијску 

подршку Министарства омладине и спорта вас позива да учествујете на конкурсу за 

финансирање омладинских волонтерских пројеката МЛАДИ СУ ЗАКОН.  

 

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот 

вршњацима, али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 

30 година, учествујте у програму који има за циљ да подстиче активизам, волонтеризам и 

хуманост младих широм Србије!  

 

ТЕМА КОНКУРСА 

 

Конкурс је намењен вама, креативцима, који кроз активно учешће младих и волонтерско 

ангажовање: 

 

 промовишете солидарност и хуманост  

 учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време  

и/или организујете активности за младе у тим просторима 

 учествујете у акцијама заштите животне средине 

 промовишете међугенерацијску сарадњу 

 промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе  

 промовишете здраве и безбедне стилове живота 

 подстичете предузетнички дух код младих 

 

НАПОМЕНА: Неопходо је да сваки омладински пројекат буде и хуманитарног карактера и 

буде на неки начин усмерен на подручја погођена поплавама. 

 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ 

 

На конкурс могу да се пријаве удружења младих и неформалне омладинске групе 

састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне 

омладинске секције и друге групе младих са територије Рашког округа. Неформалне 

омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.  

Напомена за вас: уколико желите да се пријавите као регистровано удружење младих,  

Ресурс центар за Рашки округ Вас може информисати о упису у Јединствену евиденцију 



удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, коју води Министарство 

омладине и спорта. Током трајања програма, биће неопходно да будете евидентирани да 

бисте ушли у процедуру избора омладинских волонтерских пројеката који ће бити 

финансирани. Неформалне омладинске групе не треба да буду евидентиране. 

 

ШТА ДОСТАВЉАТЕ НА КОНКУРС  

 

На конкурс се доставља попуњен образац за писање предлога омладинског пројекта. 

 

 

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ? 

 

1. Попуњен пријавни формулар пошаљите електронским путем на следећу еmail 

адресу: konkurs@crps.org.rs, са назнаком „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на 

конкурс“ или 

2. Попуњен пријавни формулар пошаљите поштом на следећу адресу: 

Центар за развојну политику и сарадњу  

28 новембра 51, 36300 Нови Пазар,  Реон: 003, ПАК:570313 

Са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“ 

 

 

(Важно је да знате да ће у разматрање бити узете само потпуно попуњени обрасци, а 

обрасци који су поднете ван рока за конкурисање, садрже нетачне податке или су 

достављени на начин који није у складу са правилима конкурса, неће бити разматране) 

 

За сва питања везано за процедуре пријављивања на конкурс можете се обратити Ресурс 

центру за Рашки округ, Центару за развојну политику и сарадњу путем електронске поште 

на еmail: konkurs@crps.org.rs или телефоном на број: 063/8-329-542  

 

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИДЕЈА  

 

 Хумани карактер омладинског пројекта (тачке 2.1.4.  и 2.1.5. обрасца за 

писање предлога омладинског пројекта) 

 Број младих укључених у омладински волонтерски пројекат (тачка 2.2. 

обрасца за писање предлога омладинског пројекта) 

 Остваривост омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.3. обрасца за 

писање предлога омладинског пројекта) 

 Могућност финансирања (тачка 3 обрасца за писање предлога 

омладинског пројекта) 

 Очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и 

одрживост омладинског  волонтерског пројекта  (тачка 4 обрасца за 

писање предлога омладинског пројекта) 
 

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА, ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ И ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 

 

Предложени омладински волонтерски пројекти би требало да буду спроведени у периоду 

од 12. августа до 1. новембра 2014. године.  

 

Вредност једног омладинског волонтерског пројекта може износити између 40.000,00 и 

100.000,00 динара. 

 

Још неколико важних напомена за вас: 

 Организатор конкурса задржава право да новчани износ средстава потребних за 

реализацију пројеката кроз преговоре са подносиоцем обрасца ѕа писње предлога 



омладинског пројекта, умањи уколико процени да је предложени износ средстава 

непотребан за њихову реализацију.  

 Прихватљиви трошкови су сви они трошкови који су неопходни за примену 

омладинских волонтерских пројеката и директно доприносе остваривању 

планираних резултата. 

 Трошкови који неће бити финансирани из буџета пројекта су: хонорари учесника, 

куповина техничке опреме, куповина или штампање промотивних материјала 

којима се нарушава здравље или се промовише неприхватљив стил живота. 

 

А САДА, НАЈВАЖНИЈЕ! ПРОЦЕНА И ОДАБИР ПРОЈЕКАТА 

 

По затварању конкурса, петочлана Комисија коју формира Центар за развојну политику и 

сарадњу ће одабрати омладинске пројекте МЛАДИ СУ ЗАКОН који ће бити 

финансирани. 

 

Још једном, да не заборавите, Конкурс је отворен од  18. јуна до 25. јула 2014. године! 

 

Резултати конкурса биће објављени 10. августа након одлуке Комисије. 

 

Све учеснике конкурса Ресурс центар за Рашки округ ће обавестити о резултатима, а листа 

удружења младих и неформалних омладинских група који се позивају на обуку за писање 

пројеката и управљање пројектним циклусом биће објављена на сајту Ресурс центра: 

www.crps.org.rs и на сајту Министарства омладине и спорта и омладинском Интернет 

порталу www.mos.gov.rs/mladisuzakon, на Фејсбук страни програма за Рашки округ – 

ЦРПС Ресурс центар – Млади су закон, као и на Фејсбук страни Министарства 

омладине и спорта (Млади су закон – Министарство омладине и спорта). 
 

ПОДРШКА У ПРИПРЕМИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА:  

 

Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским групама ће бити 

обезбеђена подршка од стране Ресурс центра за Рашки округ и то кроз: 

 

 Техничко-стручну и финансијску подршку током реализације одабраних 

омладинских пројеката (спровођење омладинских волонтерских пројеката је 

планирано за  период између 12. августа  и 1. новембра 2014. године) 

 Кроз обележавање Међународног дана младих – 12. августа 2014. године  

 Учешће у округлим столовима у процесу израде Националне стратегије за младе за 

период од 2015. до 2025. године 

 Традиционало учешће у великом финалу током којeг ће се бирати најбољи пројекти 

у округу, али и на нивоу целог програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, када ће се уручити и 

вредне награде најуспешнијим волонтерима (у оквиру обележавања 

Међународног  дана волонтера - 5. децембар 2014. године) 

 

БУДИ ХУМАН! 

АКТИВИРАЈ СЕ и Ти! 

 

 

 

 

  

http://www.crps.org.rs/
https://www.facebook.com/mladisuzakon.crpsrc
http://www.facebook.com/pages/Mladi-su-zakon-Ministarstvo-omladine-i-sporta/255144487831836?ref=hl

