
 

 
 

ПРОЈЕКАТ  
„Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReLOaD2“  

(спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, а финансира Европска унија) 

 

ГРАД СУБОТИЦА позива  
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (ОЦД) 

НА ЈАВНЕ КОСУЛТАЦИЈЕ 
 

Поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавних позива и верификације 
дефинисаних приоритета кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са 
Организацијама цивилног друштва, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим 
локалним стратешким документима 

 
Јавне консултације одржаће се у:  
 
 

Понедељак, 21. март 2022. године у 11 часова 
ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ, САЛА 213 
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 15, СУБОТИЦА 

 
 

 
Град Суботица је заједно са ЈЛС Бабушница, Крушевац, Нови Сад, Топола, Владичин Хан и Врњачка 

Бања изабран за учешће и имплементацију пројекта Регионалног програма локалне демократије на Западном 
Балкану (ReLOaD2), који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP). 
 

Одабране општине и градови ће, уз финансијску и стручно-саветодавну помоћ пројектног тима, јачати 
партнерство између локалних власти и цивилног друштва, на добробит грађана и локалних заједница. 
Пројекат подржава увођење и ширење транспарентног финансирања пројеката организација цивилног 
друштва (ОЦД) из буџета јединица локалне самоуправе, чиме се осигурава веће учешће грађана у процесима 
доношења одлука и унапређује пружање јавних услуга. 
Одабране партнерске општине и градови ће имати прилику да искористе бесповратна финансијска средства 
у укупном износу од милион и педесет хиљада долара за финансирање ОЦД пројеката од јавног интереса који 
су у складу са Циљевима одрживог развоја.  
 

Посебна пажња биће посвећена следећим циљевима одрживог развоја: циљ бр. 1 (Окончати 
сиромаштво свуда и у свим облицима), циљ бр. 5 (Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и 
девојчице) и циљ бр. 10 (Смањити неједнакост између и унутар држава).  
 

Више информација о пројекту можете потражити на  https://www.undp.org/.   

Пријаве за представнике Организација цивилног друштва (ОЦД) који ће учествовавти на јавним 
консултацијама, проследити на мејл адресу: miroslav.drobac@subotica.rs 
 
Молимо вас да у пријави наведете: 
 

 Име/на учесника, организацију коју представља/ју, адресу и контакт податке учесника 
 
Због ограниченог броја места, молимо Вас да за учешће на скупу пријавите до два представника 

организације. 
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