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ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ГРАДСКИМ, ОПШТИНСКИМ И УПРАВАМА ГРАДСКИХ ОПШТИНА 
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  - 

  
У склопу реализације  пројекта Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи- 
фаза 2, који спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и 
локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, а заједнички 
финансирају Европска унија и Савет Европе, расписује се: 
 
 

Позив за подношење пријава за реализацију техничке подршке у 30 пилот 
градова, општина и градских општина за унапређење кадровског 

планирања 
 
Пројектом ће бити обезбеђена подршка за унапређење кадровског и финансијског 
планирања, што подразумева анализу постојеће и идентификацију потребне квантитативне 
и квалитативне структуру запослених ради оптимизирања начина коришћења кадровских 
потенцијала, унапређење процеса годишњег и финансијског планирања, укључивање свих 
руководиоца у органу у процес кадровског планирања и успостављање везе између 
стратешког и кадровског планирања у органу, као и успостављање праћења спровођења 
кадровског плана и извештавање о квалитету кадровског планирања и спровођењу 
донесеног кадровског плана. Активности у којима је планирана техничка подршка кроз 
сарадњу са експертима су: припрема нацрта кадровског плана на основу свеобухватне 
анализе кадровске структуре и потенцијала и припрема финансијског плана за његово 
извршење, усклађивање нацрта кадровског плана органа са нацртом одлуке о буџету ЈЛС, 
праћење спровођења кадровског плана и извештавање о квалитету кадровског планирања 
и спровођењу донесеног кадровског плана. 
 

Право на учешће у позиву за подношење пријава имају сви заинтересовани градови, 
општине и градске општине у Републици Србији. Подршка ће бити омогућена за укупно 30 
локалних самоуправа, које ће  бити одабране на основу оцене конкурсних пријава.  
 
Техничка подршка градским, општинским и управама градских општина подразумева 
пружање ЕКСПЕРТСКЕ подршке и стручног знања у кључним корацима у процесу 
кадровског планирањa, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Законом о буџетском систему и подзаконским актима 
релевантним за ову област.  
 
Период реализације техничке  подршке за изабраних 30 градова, општинa и градских 
општина је април - јун 2022. године, с тим да СКГО задржава право измене периода 
реализације у складу са трајањем пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној 
самоуправи – фаза 2“.  



 
Рок за достављање пријава за учешће на позиву за реализацију пакета подршке је 5. април 
2022. године. 
 

Поред општих информација,  документацију и упутства за пријављивање можете преузети 
на интернет страници Сталне конференције градова и oпштина (http://www.skgo.org/), као и 
на страници Канцеларије Савета Европе у Београду (http://www.coe.int/belgrade)  
 
За све додатне информације и образложења у вези са подношењем пријава можете  
контактирати: 
 

Стална конференција градова и општина 
Милош Муцок 
Саветник за управљање људским ресурсима у локалној управи 
Телефон: 011/7357-954 
Број мобилног телефона: 064/870-33-82 
e-пошта: milos.mucok@skgo.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Управљање људским ресурсима у локалној самоупрaви – фаза 2“ 
Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а 
спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и 
локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина  
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