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КОНКУРС 

Подршка младим талентима 

Канцеларија за младе општине Апатин расписује конкурс за реализацију програма 
"Подршка младим талентима". Програм је намењен младима, старости 15 до 30 година, 
са пребивалиштем на територији општине Апатин ради подршке и обезбеђивања 
њиховог континуитета рада и успеха, као  и побољшања услова за њихово напредовање. 
 
 
Финансирају се: 

 
 Припрема и учешће младих талената на репрезентативним такмичењима у земљи 

или иностранству. 

 Стручно усавршавање младих талената. 

 Студијска усавршавања. 

 Издавање публикација, научних радова или чланака у научним часописима. 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА 
 

 Копије стечених диплома и награда младог талента на репрезентативним 
такмичењима у земљи или иностранству у једној или више области, којима се 
доказује његова досадашња успешност и континуитет рада. 

 За студенте, документ којим се доказује постигнут просек изнад 9,00 на студијама. 

 Препорука ментора или директора школе. 

 Документација која се односи на пројекат (планирано такмичење или 
усавршавање) за који се траже средства. 

 Потврда о пребивалишту на територији општине Апатин у претходне две године. 
 

 

http://kzmapatin.org.rs/
mailto:mladi@soapatin.org
http://facebook/kzmapatin


 

KАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ АПАТИН 
                    

 
 

 

 

 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

 

Kaнцеларија за младе 
Трг Николе Тесле 20/3. 
25260 Апатин 

                                                         Web: http://kzmapatin.org.rs/ 
E-mail: mladi@soapatin.org 

Facebook: http://facebook/kzmapatin 
 

  
 

 КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОЈЕКТА 
 

 Постигнути досадашњи резултати ученика или студента на репрезентативним 
такмичењима у земљи или иностранству. 

 Ниво такмичења за која се потражују средства. 

 Континуитет успешности младог талента на такмичењима. 

 Општи успех у редовном школовању. 

 Просек постигнут на студијама. 

 Целисходност предложених метода и активности у раду с младим талентом. 

 Реалан предлог потребних средстава за реализацију предвиђених активности. 

 Активизам студента у струковним или студентским организацијама. 
 

На конкурс један носилац пројекта може у току године достављати више предлога 

пројеката, али само један може бити одобрен. Конкурс је отворен до  утрошка средстава 

обезбеђених за ове намене у 2017. години.  

Пријаве на конкурс испуњавају се на одговарајућем обрасцу и достављају се на адресу 

Канцеларије за младе, Трг Николе Тесле 20/3, Апатин или на мејл mladi@soapatin.org. 

Све додатне информације у вези са конкурсом можете добити на адреси Трг Николе 

Тесле 20/3 сваког радног дана од 09-13h. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТАЛЕНТУ  

1.  Подаци о таленту 
Име Презиме 

 
 

2.  
Назив школе или факултета који 

похађа 
 

3.  Разред или година факултета  

4.  Meнтор 

Име Презиме 

  

Телефон Е-пошта 

  

 

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

1.  Садржај пројекта 

Укратко навести циљеве, активности, 

начин реализације и очекиване 

резултате. 
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2.  Подаци о постигнутим 

резултатима 

Навести податке који се односе на 

досадашње резултате, могућности и 

капацитете талента. 

 

3.  Подаци о планираном 

такмичењу или усавршавању 

Навести податке који се односе на 

планирано такмичење или 

усавршавање. 
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