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ПОЗИВНО ПИСМО НА КОНСУЛТАЦИЈЕ 

 
у вези са пројектом „Регионални програм локалне демократије на Западном 
Балкану 2 - РеЛОаД2“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој у 

Србији, а финансира Европска унија 
 
 

Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада позива представнике 
удружења младих, удружења за младе и њихових савеза да кроз партиципативно 
доношење одлука учествују у консултацијама поводом дефинисања области, 
циљева и мера заснованих на Локалном акционом плану политике за младе Града 
Новог Сада за период 2019 – 2022. године, а који ће бити тема јавних позива у оквиру 
пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - 
РеЛОаД2“. 

 
Бабушница, Крушевац, Нови Сад, Суботица, Топола, Владичин Хан и Врњачка Бања 
изабрани су у оквиру јавног позива за јединице локалне самоуправе за учешће у 
другој фази Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану -
РеЛОаД2, који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за 
развој. 
 
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 унапређење 
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 
општине и градови ће имати прилику да искористе бесповратна финансијска 
средства у укупном износу од 1.500.000,00 УСД за финансирање пројеката од јавног 
интереса које реализују ОЦД, а који су у складу са Циљевима одрживог развоја.  
 
За реализацију пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном 
Балкану 2 - РеЛОаД2“ удружењима младих, удружењима за младе и њиховим 
савезима са територије Града Новог Сада биће по наведеном основу на располагању 
износ од 150.000,00 УСД бесповратних финансијских средстава и то 75.000,00 УСД 
у 2022. години и 75.000,00 УСД у 2023. години. Градска управа за спорт и омладину 
суфинансираће пројекте удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, 
који буду одобрени у оквиру заједничког јавног позива у износу од 20% укупно 
пласираних средстава.  
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Консултације ће бити одржане у:  
 

 Свечаној сали Градске куће Града Новог Сада, Трг слободе 1, у среду, 16. 
марта 2022. године у 12.00 часова. 

Присутнима ће се обратити: 

 Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада 

 Ненад Петковић, УНДП менаџер пројекта РеЛОаД2  

 Наташа Игић, координаторка пројекта РеЛОаД2 за Град Нови Сад  

Више информација о пројекту можете пронаћи на линковима https://www.undp.org/ и 

https://www.kzm.novisad.rs/?page_id=3869 . 

Ако сте заинтересовани да учествујете у консултацијaма, молимо вас да пошаљете 
попуњен пријавни формулар на мејл адресу kzm@uprava.novisad.rs. Рок за пријаву 
за учешће у консултацијама је уторак, 15. марта 2022. године до 12.00 часова. 
 
Због ограниченог броја места, молимо вас да за учешће на консултацијама 
пријавите једног/једну представника/цу. 
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