
Ова активност се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. 

Пројекат спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „Подршка Владе 

Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, 

који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 

 

 
Секторски  програм  континуираног  стручног усавршавања  

запослених  у  ЈЛС за 2021.  годину 
Област стручног усавршавања: Добра управа  

 
Назив програма обуке:  

УВОЂЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРИНЦИПА ДОБРЕ УПРАВЕ У РАДУ ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Шифра програма 2021-07-0101 
 

28-29.09.2021.  
Хотел „Амбасадор“, Трг краља Милана 4, Ниш  

ДНЕВНИ РЕД 
 

Предавачи: 
 

 
Модератор: 

Мирјана Станковић, акредитовани предавач и експерт СКГО 
Небојша Ранчић, акредитовани предавач и експерт СКГО 
 

Андреа Гудурић Јањушевић, саветница за координацију услуга чланству, СКГО  

ПРВИ ДАН 

09:30 – 10:00 Пријава и регистрација учесника  

10:00 – 10:30 Увод - Поздравна реч, представљање и очекивања учесника 

10:30 – 12:00 Концепт електронске управе, њени главни аспекти и елементи 
• Основни појмови, принципи добре управе и доброг управљања и 

међународно прихваћени стандарди добре управе 

12:00 – 12:15 Пауза 

12:15 – 13:45 Примена принципа одговорности у раду локалне самоуправе  
• Основни садржај принципа, правни основ и начин имплементације у ЛС 

13:45 – 14:30 Ручак 

14:30 – 16:00 Примена принципа транспарентности и партиципације у раду 
локалне самоуправе  
• Локална управа - јавни сервис који прати потребе грађана и локалне 

заједнице – механизми и процедуре  

16:00 – 16:15 Закључак 

 
ДРУГИ ДАН 

10:00 – 11:30 Примена принципа равноправности у раду локалне самоуправе  

11:30 – 11:45 Пауза 

11:45 – 13:15 Примена принципа предвидљивости, ефикасности и делотворности у 
раду локалне самоуправе 
• Иновативност и отвореност управе за промене 
Сложеност захтева који се стављају пред локалну самоуправу и 

принцип легитимних очекивања грађана 

• Стратешки, законодавни, институционални и оперативни захтеви 

13:15 – 14:00 Ручак 

14:00 – 15:30 Примена принципа анти-корупције у раду локалне самоуправе 

15:30 – 16:00 Закључак 
• Завршни коментари и питања 
• Тест 
• Евалуација 

 


