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Град Шабац – Градска управа града Шапца у партнерству са Програмом Уједињених
нација за развој објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ
ЈАВНИ КОНКУРС У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)
Позивају се све заинтересоване организације цивилног друштва/удружења грађана да узму
учешће у јавној расправи о приоритетима/темама за предстојећи јавни конкурс у склопу
пројекта Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД).
Презентација и расправа о предложеним приоритетима биће одржана дана 25. фебруара
2019. године (понедељак) у сали Културног центра, Господар Јевремова 12, у Шапцу, у
термину од 10:00 часова.
ПРЕДЛОЖЕНИ ПРИОРИТЕТИ СА ПОДТЕМАМА:
1. ПОДРШКА ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА
- Развој нових услуга социјалне заштите за децу, одрасле, старе и особе са инвалидитетом
- Програми за превенцију и сузбијања насиља
2. МЛАДИ
- Подршка програмима које спроводе организације цивилног друштва/удружења грађана за
младе
- Подршка друштвеној партиципацији младих
- Неформално образовање
3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Промоција важности заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије кроз едукацију и практично деловање
4. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
- Афирмација и промоција културне баштине, креативних и културних садржаја
5. РУРАЛНИ РАЗВОЈ
- Развој садржаја за подизање квалитета живота у руралним подручјима
- Подршка домаћој радиности и промоција производа из руралне средине
6. ЗАПОШЉАВАЊЕ
- Побољшање економског положаја жена
7. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
- Афирмација и промоција културе толеранције према осетљивим друштвеним групама и
развој садржаја у циљу спречавања дискриминације
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Примедбе, предлози и сугестије се могу доставити у периоду од 26. фебруара до 4. марта
2019. године електронским путем на адресу: reload.gradsabac@gmail.com или писаним
путем Градској управи, Одељењу за друштвене делатности, Господар Јевремова број 6,
канцеларија број 24, са назнаком ''За јавну расправу о приоритетима у оквиру РеЛОаД
пројекта.'' По окончању поступка јавне расправе биће анализиране све сугестије учесника у
јавној расправи и сачињен извештај о спроведеној јавној расправи, који ће бити објављен на
интернет страници града Шапца.

