
 

 
 

Република Србија 

 

 

 
Ову активност СКГО реализује у оквиру Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији 

на путу ка ЕУ – Друга фаза“, који финансира Влада Шведске. 
 
 

 

ДНЕВНИ РЕД 
 

Четвртак, 29. октобар 2020. године 

10:30 – 11:00 Пријава и регистрација учесника 

Модератор: Слободан Миливојевић, СКГО 

11:00 – 11:10 Уводна сесија 

Александра Вукмировић, шефица Службе за европске интеграције и 

међународну сарадњу, СКГО 

Мирјана Ћирић, самосталнa саветница, Сектор за систем локалне 

самоуправе, МДУЛС 

11:10 – 11:45 Представљање појма и историјата међународне сарадње градова и 

општина (мултилатерална сарадња, билатерална сарадња);  

Александра Вукмировић, СКГО 

11:45 – 12:00 Пауза 

12:00 – 12:30 Мултилатерална сарадња градова и општина – међународне, европске и 

регионалне организације, мреже и асоцијације локалних и регионалних 

власти, правни оквир за регулисање мултилатералне сарадње, кључни 

актери;  

Александра Вукмировић, СКГО 

12:30 – 13:00 Билатерална сарадња – појам, правни оквир, врсте; 

Братимљење – појам, историјат у Европи, карактеристике, предности, 

братимљење у Србији, кључни кораци; прекогранична, децентрализована 

сарадња;  

Мирјана Ћирић, МДУЛС 

13:00 – 13:10 Пауза 

13:10 – 13:20  Тематски аспекти међународне сарадње градова и општина (економска 

сарадња, културна сарадња, спортска сарадња, сарадња у области 

безбедности, итд);  

Александра Вукмировић, СКГО 

Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2020. годину   

УСПОСТАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА И  

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  
Шифра  2020-07-1701  

 

29 - 30. октобар 2020. године 

 



 

 
 

Република Србија 

 

 

 
Ову активност СКГО реализује у оквиру Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији 

на путу ка ЕУ – Друга фаза“, који финансира Влада Шведске. 
 
 

13:20 – 14:10 Поступак за успостављањe сарадње градова и општина у складу са 

прописима Републике Србије;  

Модел одлуке и модел споразума о сарадњи у складу са прописима 

Републике Србије;  

Комуникација са државним органима у области међународне сарадње 

градова и општина.  

Мирјана Ћирић, МДУЛС 

  

Петак, 30. октобар 2020. године 

11:00 – 11:45 Иницијатива за успостављање партнерства -  структура захтева за 

успостављање сарадње;  

Представљање личне карте града/општине потенцијалном партнеру; 

Александра Вукмировић, СКГО 

11:45 – 12:00 Пауза 

12:00 – 12:45 

 

Примери добре праксе партнерстава у Републици Србији и страним 

земљама;  

Мирјана Ћирић, МДУЛС 

12:45 – 13:00  Пауза 

13:00 – 13:20 Улога националних асоцијација у међународној сарадњи градова и 

општина;  

Александра Вукмировић, СКГО 

13:20 – 14:00 Могућности финансирања међународне сарадње градова и општина – 

домаћи и страни извори финансирања;  

Мирјана Ћирић, МДУЛС 

14:00 – 14:20 Тестирање учесника, евалуација програма и завршне речи. 

 


