
 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

ДНЕВНИ РЕД 
 

Четвртак, 30. мај 2019. године 

09:30 – 10:00 Пријава и регистрација учесника 

10:00 – 10:15 Уводна сесија 

Представник Сталне конференције градова и општина 

Представник Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Представник Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом 

10:15 – 11:45 Правни оквир за оснивање и рад организације цивилног друштва 

11:45 – 12:00 Пауза 

12:00 – 13:00 Значај сарадње органа локалне самоуправе и организација цивилног 

друштва 

13:00 – 13:45 Ручак 

13:45 – 15:00 Учешће организација цивилног друштва у доношењу одлука на 

локалном нивоу 

15:00 – 15:15 Пауза 

15:15 – 16:30 Организације цивилног друштва као спроводиоци услуга за јавни 

сектор 
 

Петак, 31. мај 2019. године 

10:00 – 10:45 Правни оквир за финансирање програма од јавног интереса које 

реализују удружења 

10:45 – 11:30 Утврђивање јавног интереса који се остварује финансирањем програма 

удружења 

11:30 – 11:45 Пауза  

11:45 – 13:15 Спровођење поступка за доделу средстава (годишњи план и календар 

јавних конкурса, критеријуми за избор програма, конкурс, комисија за 

спровођење конкурса, поступак одлучивања) – Први део 

13:15 – 14:00 Ручак  

14:00 – 15:00 Спровођење поступка за доделу средстава – Други део 

15:00 – 15:15 Пауза  

15:15 – 16:10 Коришћење средстава и праћење реализације финансираних 

програма (извештавање, мониторинг, поступање у случају 

неправилности, и др.) 

16:10 – 16:30 Тестирање учесника, евалуација програма и завршне речи 

 

Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2019. годину   

САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 
Шифра 2019-07-0106 

 

Стална конференција градова и општина – Сала на 11. спрату 

Македонска 22, Београд 

30-31. мај 2019. године 
 


