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Канцеларија за младе на основу члана 8. став 1 Одлуке о младима („Службени лист општине Сента“, 
бр. 6/2015) уз сагласност Председника општине Сента која је дата дана 18. 09. 2015. године објављује 
дана 18. 09. 2015. године 
 

Ј А В Н И   П О З И В 
 

ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЛАП) 

 
ЛАП је документ који, на предлог Канцеларије за младе (у даљем тексту: Канцеларија за младе), 

доноси Скупштина општине, а којим се уређује нарочито: активно учешће младих у друштвеном 
животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, 
подстицање и вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање и 
развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања и 
самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање безбедности младих, 
одрживог развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање здравља младих и других 
активности и области од значаја за младе. ЛАП-ом се одређују конкретне мере и активности чијом 
реализацијом ће се обезбедити подршка:  

- подстицању младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку 
омладинским активностима, омладинском раду и неформалном образовању на територији Општине;  

- подстицању удружења младих, удружења за младе и савеза да учествују у спровођењу 
омладинске политике, укључујући изградњу капацитета удружења младих, на територији Општине;  

- за оснивање и рад клубова за младе, омладинских центара и др.; 
- стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, бављење 

спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, спровођење волонтерских активности, 
организацију обука, семинара и манифестација од значаја за запошљавање и усавршавање младих, 
као и за потребе младих у области културе, и  

- активностима и пројектима којима се подстиче одрживи развој и заштита животног окружења. 
У припреми и реализацији ЛАП-а учествује Канцеларија за младе, Савет за младе општине Сента 

и субјекти омладинске политике у складу са Законом.  
ЛАП се доноси за период од четири године.  
 
Канцеларија за младе расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће у изради ЛАП-а за 

период од 2016. до 2020. године. 
 
Позив се упућује свим субјектима омладинске политике и младима у складу са Законом о младима 

(„Сл. гласник РС“, бр 50/2011) са територије општине Сента, заинтересованим да дају свој стручни 
допринос у оквиру области које ће бити обухваћене ЛАП-ом у складу са Законом и Националном 
стратегијом. 

 
Заинтересоване особе, представници субјеката омладинске политике треба да имају одговарајуће 

искуство у омладинском раду и омладинској политици. 



Пријава на Јавни позив обавезно садржи радну биографију (CV) на српском или мађарском језику 
– са нагласком на релевантно искуство у омладинској политици и омладинском раду и мотивационо 
писмо. 

 
Пријаве на јавни позив се подносе Канцеларији за младе на Пријемном шалтеру Општинске 

управе општине Сента, 24400 Сента, Главни трг бр. 1. или се шаљу поштом у затвореној коверти са 
назнаком: 

 
Рок за подношење пријаве на Јавни позив је 30. 09. 2015. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити прихваћене. 
 
У року од 15 дана од истека рока за подношење пријава на јавни позив за учешће у изради ЛАП-

а, Председник доноси акт о образовању и именовању стручног и саветодавног радног тела за израду 
ЛАП-а. 

 
Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за младе, Сента, Главни трг бр. 1. 
канцеларија бр. 79., путем телефона 024 655 415 или електронском поштом kzmsenta@gmail.com 

 
Координатор Канцеларије за младе 

                                      Андреа Марки 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
24400 СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ БР 1. 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 79 
 

„Не отварати – пријава на Јавни позив за подношење пријава за учешће у изради Локалног 
акционог плана политике за младе општине Сента за период од 2016. до 2020. године." 
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