Узимајући у обзир допринос Србије у развоју омладинске картице на европском нивоу,
кроз активно учешће у раду Парцијалног споразума о омладинској мобилности кроз
омладинску картицу и подржавање бројних пројеката развоја картице на националном
нивоу, што указује на препознатост Европске омладинске картице као средства за
информисање, мобилност и партиципацију младих, закључује се

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
дана 21.04.2011. године између
МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, из Београда, Булевар Михаила
Пупина 2, које заступа министар Снежана Самарџић Марковић, (у даљем тексту:
Министарство) и
ЕУРО<26, из Београда, Краљице Марије 51, који заступа председник Милош
Миленковић (у даљем тексту: ЕУРО).
Члан 1.
Овим протоколом уговорне стране изражавају спремност да успоставе међусобну
сарадњу у циљу подршке даљег развоја и промоције Европске омладинске картице.
Члан 2.
Конкретни облик сарадње из овог протокола, а у циљу подршке Европској омладинској
картици, подразумева да Министарство и ЕУРО, у складу са прописима и другом
регулативом, заједнички подржавају и/или реализују активности усмерене ка развоју и
промовисању Европске омладинске картице међу младима узраста 15-30 година.
Даљи развој и промовисање Европске омладинске картице у складу су са циљевима
Националне стратегије за младе и као такви подржани од стране Министарства, док се
ЕУРО прикључује пројекту у циљу давања доприноса бољем положају младих у
Србији кроз повећање квалитета живота младих јачањем информисаности, мобилности
и партиципације младих.
Члан 3.
Министарство и ЕУРО ће уско сарађивати са циљем унапређења информисаности,
мобилности и партиципације младих кроз подржавање имплементације Националне
стратегије за Европску омладинску картицу и то нарочито на:
1. Промовисању Европске омладинске платне картице као средства за едукацију
младих о ефикасном располагању финансијама и сходно томе средства за
побољшање материјалног положаја младих.

2. Остваривању ефикасне комуникације међу младима, канцеларијама за младе,
Министарства и других актера значајних за промовисање квалитетних садржаја
за младе које омогућују Министарство и ЕУРО.
3. Остваривању могућности за добијање квалитетних и редовних повратних
информација од стране младих како би се унапредило и систематизовало знање
о потребама младих у Србији.
4. Промовисању активног учешћа младих у активностима Министарства, ЕУРА и
канцеларија за младе.
5. Унапређењу сарадње са канцеларијама за младе са циљем ширења мреже
погодности кроз Европску омладинску (платну) картицу.
6. Побољшању квалитета живота младих кроз погодности које им нуди Европска
омладинска (платна) картица.
7. Промовисању учешћа у европским програмима, пројектима и активностима које
организују Европска асоцијација омладинских картица, њене чланице и
партнери.
8. Промовисању осећаја припадности
различитости свих младих у Србији.

европском простору,

уз поштовање

Члан 4.
Министарство и ЕУРО ће сарађивати у областима наведеним у члану 3. користећи
следеће начине и методе остваривања сарадње:
1. Организацију заједничких догађаја: састанака, семинара, конференција,
округлих столова, као и студијских посета државама чланицама Европске
асоцијације омладинских картица.
2. Организацију заједничких консултација, иницијатива и активности са циљем
што потпунијег остваривања дефинисаних циљева сарадње.
3. Размену информација и искустава.
Члан 5.
Стране могу припремити и усвојити годишњи план активности за спровођење овог
Протокола.
Члан 6.
Овај протокол не доводи у питање остале постојеће и будуће споразуме између страна.
Овај протокол не утиче на права и обавезе које стране имају према међународним

споразумима. Спровођење протокола врши свака страна у оквиру надлежности и
доступности ресурса.
Члан 7.
Овај протокол закључује се на неодређено време.

Члан 8.
Овај протокол ступа на снагу даном потписивања од стране потписника протокола.
Члан 9.
Протокол је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака потписница
протокола задржава по два примерка.
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