
 

 

 
 
 

ПРОГРАМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (УНДП) У ПАРТНЕРСТВУ СА  
ГРАДСКОМ УПРАВОМ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА - КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА 

МЛАДЕ РАСПИСУЈЕ: 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊИМА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИМ САВЕЗИМА 
ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  

У ОКВИРУ ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ 
БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)“ 

 
ReLOaD2 је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм 
Уједињених нација за развој (УНДП) у периоду од 2021. године до 2024. године. 
 
Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада - Канцеларија за младе позива 
удружења младих, удружења за младе и њихове савезе који имају седиште и своју активност 
реализују на територији Града Новог Сада, да доставе предлоге пројеката који су у складу са 
циљевима и мерама дефинисаним Локалним акционим планом политике за младе Града 
Новог Сада за период 2019 - 2022. године (ЛАП), из следећих приоритетних области: 
 

Приоритетне области Мере из ЛАП-а 

1. Безбедност и 
здраво окружење 

6.2.2. Створити предуслове за правилно медијско извештавање младих о 
безбедносним питањима и проблемима, 
6.3.2. Опремање удружења за младе и удружења младих за практичну едукацију у 
области безбедности, 
6.3.3. Развој едукаторских капацитета у удружењима младих и удружењима за 
младе, као и вршњачких едукатора при образовним установама, 
6.4.1. Оснивање саветовалиште за жртве свих облика насиља, 
6.4.2. Оспособљавање запослених за рад са младима који долазе из осетљивих 
група младих, нарочито педагошко – психолошких служби у школама и наставним 
особљем, 
6.4.3. Подстицај међусекторском повезивању у раду са жртвама насиља, 
6.5.1. Спровести истраживање и писање документа о узроцима, присутности, 
појавним облицима и последицама безбедносно ризичних догађања и понашања 
као и мерама за побољшање стања, 
3.1.1. Подржати и развијати сервисе за психолошку подршку младима - СОС 
телефоне и саветовалишта и волонтерске програме, 
3.1.2. Пружати стручну подршку у области менталног здравља на местима где се 
млади окупљају од стране стручњака из области менталног здравља, 
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3.1.3. Развијати програме заштите менталног здравља младих усмерене на развој 
животних вештина – вештине решавања проблема и конфликата, управљање 
стресом и временом, 
3.5.1. Учинити доступним здравствене установе за младе особе са инвалидитетом, 
3.5.4. Организовати програме за едукацију здравствених радника о проблемима 
младих ЛГБТ, 
8.2.4. Подржати креирање и одржавање телевизијског информативног простора за 
младе о проблемима у области животне средине, промовишући начине њиховог 
решавања и активизам младих, 
8.3.1. Подржати програме информисања младих о процесима доношења одлука у 
сарадњи са надлежним институцијама, 
8.3.4. Подржати програме који имају за циљ оснаживање младих за активно 
учешће и допринос у решавању проблема у области климатских промена, 
управљања отпадом и заштити вода, 
8.4.1.  Подржати програме подстицања и подршке младих у овој области уз 
промоцију и награђивања најбољих идеја и примера добре праксе у овим 
областима, 
8.4.3. Подстицати имплементацију заједничких пројеката удружења младих и 
удружења за младе из области заштите животне средине и одрживог развоја у 
циљу поспешивања дугорочне сарадње удружења и одрживости пројеката. 

2. Култура и 
инфoрмисање 

4.3.3. Укључити ученичке парламенте и представнике парламената у реализацију 
пројеката и подстицати програме квалитетног провођења слободног времена кроз 
ученичке парламенте, 
7.1.2. Информисати и обучити омладинске инфо раднике о коришћењу програма 
мобилности и информисања младих кроз неформално и информално образовање, 
7.1.5. Развијати капацитете актера омладинске политике за информисање младих, 
7.1.4. Промовисати стандарде квалитета омладинског информативног рада у 
складу са Европском повељом о информисању младих, 
7.1.3. Обезбедити подршку за континуирани развој омладинског инфоцентра кроз 
систематизацију рада, ангажовање омладинских инфо радника и обезбеђење 
простора за рад прилагођен младима и њиховим потребама. 

3. Активизам 

5.1.3. Подржати развој јединствене базе волонтера и организатора волонтирања, 
која доприноси видљивости волонтерских активности ка младима и на локалу, 
5.1.4. Подржати заједничке пројекте и програме образовних институција и 
удружења младих и за младе усмерених унапређењу квалитета живота локалних 
заједница, 
5.1.6. Подржати креирање едукативно информативних програма за младе о 
укључивању у процесе доношења и спровођења одлука које доприносе 
унапређењу квалитета живота локалних заједница кроз доступне механизме, 
5.2.1. Подржати програме подршке успостављању и унапређењу волонтерског 
менаџмента у удружењима и инстутуцијама за младе, 
5.3.1. Подржати програме и пројекте који мотивишу и оснажују осетљиве групе 
младих, 
5.2.2. Подржати активности усмерене на пружање подршке (менторство и 
супервизија) организацијама и удружењима у спровођењу принципа управљања 
волонтерима. 

4. Образовање, 
запошљавање и 

социјална политика 

1.3.3. Подстицај иновативним програмима који се баве процесом учења, 
2.2.1. Развијати услуге за каријерно информисање и саветовање младих у 
институцијама и ван институција (нпр. Каријерни инфо-кутак за младе), 
9.4.3. Подршка организацијама и пројектима који за циљ имају отварање нових 
сервиса за младе (саветовалишта...), посебно сервиса који пружају помоћ 
младима из угрожених група, 



 

 

9.5.2. Подршка пројектима промоције упознавања концепта социјалног 
предузетништва у циљу оснаживања и укључивања младих из угрожених 
категорија у друштвене токове, 
9.6.1. Подржати пројекте који су усмерени на истраживање положаја младих из 
осетљивих група ради стварања квалитетне базе за развој јавних политика и 
деловања у локалној заједници, 
9.6.3. Подржати програме који имају за циљ информисање о постојању 
радикализма и екстремизма и едуковање младих ради сузбијања појаве истих. 

 
Укупни индикативни износ доступних средстава је 75.000 УСД у динарској противвредности. 
Једно удружење младих, удружење за младе или њихов савез може поднети више пројектних 
предлога, с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додељена за 
имплементацију пројеката једном удружењу младих, удружењу за младе или њиховом савезу 
током укупног трајања ReLOaD2 пројекта 65.000 УСД. 
 
Удружења младих, удружења за младе и њихови савези могу да се пријаве за добијање 
средстава за подршку пројекту: 
ЛОТ 1: вредност гранта од 10.000 до 25.000 УСД у динарској противвредности; 
ЛОТ 2: вредност гранта од 2.000 до 5.000 УСД у динарској противвредности; 
 
Дужина трајања пројеката може бити: 
За ЛОТ 1: од 6 до 9 месеци; 
За ЛОТ 2: од 4 до 6 месеци; 
 
УНДП задржава право да не додели сва расположива финансијска средства у случају да 
пројектни предлози  не задовољавају задате критеријуме. 
 
ПРАВО УЧЕШЋА 
Учешће у овом јавном позиву је отворено за сва удружења младих, удружења за младе и 
њихове савезе који имају седиште и своју активност реализују на територији Града Новог Сада 
и уписана су у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових 
савеза коју води Министарство омладине и спорта Републике Србије, са датумом не каснијим 
од рока за достављање пријаве. Сва заинтересована удружења младих, удружења за младе и 
њихови савези детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање 
пројеката могу пронаћи у Смерницама за подносиоце пројекта у оквиру јавног позива.  
 
ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Документација за пријаву на Јавни позив може се преузети од дана 11. априла 2022. године, 
путем линка https://www.kzm.novisad.rs/?page_id=3869 и на интернет страници УНДП-а 
(www.rs.undp.org), као и слањем захтева са називом заинтересованог удружења младих, 
удружења за младе и њиховог савеза на имејл: kzm@uprava.novisad.rs. Питања у вези са овим 
Јавним позивом могу се постављати до дана 5. маја 2022. године , односно до четвртог дана 
пред истек Јавног позива, слањем имејла на адресу reload.rs@undp.org. Одговори на питања 
биће послати имеjлом у року од три радна дана од пријема и биће јавно објављени на 
интернет страници Канцеларије за младе Града Новог Сада. 

https://www.kzm.novisad.rs/?page_id=3869
www.rs.undp.org
mailto:kzm@uprava.novisad.rs
mailto:reload.rs@undp.org
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ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ И МЕНТОРСКА ПОДРШКА  
Инфо-сесија (дан отворених врата) за све заинтересоване организације биће одржана 12. 
априла 2022. године на адреси Омладинског савеза удружења „ОПЕНС“, Ул. Булевар Деспота 
Стефана бр. 5, Нови Сад, у Великој сали, како би се представила правила и услови Јавног 
позива.  
 
У току трајања Јавног позива биће организована обука за представнике заинтересованих 
подносилаца предлога пројеката о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката. 
Такође, заинтересованим подносиоцима предлога пројеката биће на располагању менторска 
подршка за припрему предлога пројеката, а која ће бити отворена и јавна. 
 
Тачан датум и место одржавања обуке за подносиоце предлога пројеката биће објављени на 
интернет страници Канцеларије за младе Града Новог Сада.  
 
ПРЕДАЈА ПРИЈАВА: 
Пријава попуњена на рачунару, одштампана, оверена и потписана од стране лица које је 
овлашћено за заступање подносиоца пријаве (са комплетном захтеваном документацијом) 
треба да се достави у једном штампаном примерку и електронској форми (искључиво на УСБ 
меморији) у једној затвореној коверти путем:  
 - писарнице Градске управе за  опште послове, шалтер сала Градске куће (Трг слободе 
бр. 1, Нови Сад) сваким радним даном (понедељак-петак) у времену од 7.30 до 15.00 часова, 
или   
 - путем препоручене поште на адресу: Градска управа за спорт и омладину – 
Канцеларија за младе, Жарка Зрењанина бр. 2, 21000 Нови Сад. 
 
Спољашња страна коверте мора да садржи назнаку „За јавни позив ReLOaD2“, назив и адресу 
подносиоца пројекта, назив пројекта и навод “Не отварати”.  
 
Рок за предају или слање пријава је 9. мај 2022. године, у 15.00 часова. О примљеној пријави 
Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада - Канцеларија за младе водиће уредну 
евиденцију. Сви подносиоци пријава који су предали предлоге пројеката, било да су 
прихваћени или одбијени, биће обавештени о резултату јавног позива најкасније 9. јуна 2022. 
године. Резултати ће бити објављени на интернет страници Канцеларије за младе Града Новог 
Сада, као и на интернет страници Града Новог Сада. 


