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Oпштина Димитровград – Општинска управа у партнерству са Програмом Уједињених 

нација за развој објављује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС 
 КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ  У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ 

ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД) 
 

 Позивају се све заинтересоване стране: организације цивилног друштва/удружења 
грађана; појединци, стручне службе; јавне установе; неформалне организације и други да 
узму учешће у јавној расправи о предложеним приоритетима за предстојећи јавни конкурс 
који се организује у склопу пројекта Регионални програм локалне демократије на 
Западном Балкану (РеЛОаД).  

Презентација и расправа о предложеним приоритетима биће одржана дана 11. 
фебруара 2019.године (понедељак) у сали ЕОЦ (СТЦ Парк у Димитровграду) у термину од 
11:00 до 13:00 часова.  
 У наставку текста предложене су приоритетне области и конкретне теме на основу 
стратешких докумената општине Димитровград, као и на основу анализе постојећих 
програма којима се регулише финансирање других области.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРИОРИТЕТИ СА ПОДТЕМАМА: 
 

1. ПОДРШКА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА: 
    - Развој постојећих и успостављање нових иновативних услуга социјалне заштите 
за маргинализоване категорије друштва; 
          -   Подршка социо-хуманитарним активностима. 
 
2.  ЗАПОШЉАВАЊЕ: 
         - Подстицај различитим облицима предузетништва; 
         - Подршка сузбијању сиве економије. 
 
3.   МЛАДИ: 
         - Подршка програмима које спроводе ОЦД за младе; 
         - Подршка друшвене партиципације младих; 
         - Неформално образовање. 
 
4.    ТУРИЗАМ: 
         -Развој туристичке понуде и садржаја. 
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5.    ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ: 
         -Подршка активностима на очувању нематеријалног културног наслеђа; 
         -Успостављање и унапређење манифестација међународног карактера; 
         -Уређење и промоција историјских локалитета и споменика културе. 

 
Примедбе, предлози  и сугестије се могу доставити у периоду 05. – 11. фебруара 

2019.године електронским путем на адресу: edu.info@dimitrovgrad.rs или писаним путем 
Општина Димитровград, Општинска управа, Канцеларија за локални економски развој ''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 општине Димитровград. 
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