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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

ЈЛС  град Београд, градови, општине и градске општине1

СКГО Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије

1 Имајући у виду са једне стране да је ово широко прихваћена скраћеница за јединице локалне самоуправе а 
са друге стране да су и градске општине чланице СКГО, за потребе лакшег праћења овог документа градске 
општине нису посебно издвојене већ су укључене у ову категорију, иако у складу са прописима оне нису 
јединице локалне самоуправе. Међутим, треба имати у виду да се у појединим деловима текста ова скраће-
ница може односити само на јединице локалне самоуправе, уколико се ради о надлежностима, проблемима 
или ситуацијама које се не односе градске општине (нпр. код навођења показатеља учинка чије испуњење је 
везано за прописима утврђену обавезу или надлежност искључиво јединица локалне самоуправе).
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1

1. УВОД

Претходни Стратешки план СКГО, који је покривао период од 2014. до 2017. године, ус-
војен је на 41. Скупштини СКГО, 11. децембра 2013. године у Београду. Дефинисан у складу 
са препознатим интересима и очекивањима чланства, Стратешки план 2014—2017. поста-
вио је основ деловања СКГО и њених чланица у тадашњем актуелном друштвеном, економ-
ском и политичком окружењу.

У протекле четири године, захваљујући интензивној међусобној комуникацији и актив-
ном учешћу градова и општина у њеном раду, улога и утицај СКГО на пољу локалне самоу-
праве постајали су све израженији. СКГО је, у свим областима од значаја за развој локалне 
самоуправе, у потпуности прихваћена као незаобилазан партнер државним органима, дру-
гим институцијама, међународним чиниоцима и донаторској заједници, а сама је постала 
важан актер у процесу реформе и унапређења система локалне самоуправе и јачања капа-
цитета ЈЛС, на путу Србије према Европској унији.

Настављајући, и настојећи да и додатно ојача деловање усмерено на остваривање ин-
тереса свог чланства, СКГО је приступила процесу израде новог стратешког документа, 
којим ће бити дефинисани правци и циљеви СКГО за наредне четири године.

Процес израде предлога новог Стратешког плана започет је на 44. скупштини СКГО 
одржаној 24. новембра 2016. године, када је донета је Одлука о покретању поступка израде 
и доношења Стратешког плана СКГО за период 2018-2021. година. Овом Одлуком, између 
осталог, Скупштина је овластила Председништво СКГО да, као извршни орган СКГО, по-
четком 2017. године формира радну групу која ће радити на изради Нацрта Стратешког 
плана СКГО за период 2018-2021. година. У оквиру Одлуке о формирању Радне групе, пред-
виђено је и формирање Тима за израду Стратешког плана СКГО за период 2018-2021. годи-
на који ће оперативно водити процес израде стратешког документа.

Сам процес израде предлога Стратешког плана текао је на следећи начин: у почетној 
фази припремљен је концепт истраживања о потребама чланица и развијен упитник за 
градове/општине. Након достављања и прикупљања, кроз одборе и мреже СКГО, укупно 
291 попуњеног упитника, и на основу анализе одговора чланства, оквирно су дефинисане 
главне области и приоритети будућег деловања СКГО. Уследила је, током априла и маја 
2017. године, серија тематских скупова, са циљем прецизнијег дефинисања потреба члани-
ца. Теме су биле: Системска питања; Финансије и имовина локалне самоуправе; Заштита 
животне средине; Урбанизам, планирање и изградња; Комуналне делатности и ванредне 
ситуације; Социјална и здравствена заштита; Образовање, спорт и омладина; Локални еко-
номски развој. У сврху сагледавања свих релевантних аспеката деловања организације у 
наредном четворогодишњем периоду, завршни скуп посвећен Стратешком плану СКГО 



10

СТРАТЕШКИ ПЛАН за период 2018 – 2021. године

одржан је 22. маја 2017. године, уз учешће чланова Радне групе Председништва СКГО. На 
основу резултата свих ових разматрања сачињен је, и Радној групи Председништва, а по-
том и Председништву СКГО презентован нацрт Стратешког плана који је потом упућен 
чланству на јавну расправу.

Широка јавна расправа спроведена је током октобра месеца 2017. године, након чега је 
Председништво СКГО усвојило Предлог стратешког плана и упутило га Скупштини СКГО 
на усвајање. На 45. редовном заседању Скупштине СКГО усвојен је Стратешки план СКГО 
за период 2018-2021. година.

Усвајањем Стратешког плана није завршен процес планирања јер ће на основу стратеш-
ког плана СКГО сваке године креирати и спроводити годишње планове рада (Акционе пла-
нове), које ће разматрати и усвајати Председништво СКГО. Само планирање биће као и до 
сада засновано на различитим информацијама и ширем учешћу чланица СКГО кроз рад 
Председништва, одбора, и мрежа СКГО и друге облике директне комуникације са градови-
ма и општинама. Такође, за потребе планирања биће коришћене информације о плановима 
Владе и ресорних министарстава, посебно у смислу нових прописа и јавних политика које 
се планирају као и информације о плановима других партнера (нпр. посебно пројеката и 
програма других организација). Коначно, у процесу планирања, СКГО ће и даље спрово-
дити различите врсте конкретних анализа потреба локалних самоуправа или стања у поје-
диним областима. 

У складу са опредељењем из Стратешког плана СКГО ће унапредити постојећу праксу 
годишњег планирања, праћења и извештавања о остварењу стратешких циљева и годишњих 
активности. Нови формат планирања и извештавања биће усмерен на остварење програм-
ских резултата и унапређење функција односно рада органа, тела и Стручне службе СКГО, 
који су планирани Стратешким планом и биће заснован на принципима управљања резул-
татима (result based management). Током године, план активности спроводиће органи, тела 
и Стручна служба СКГО. Председништво СКГО ће пратити спровођење годишњег плана 
(путем разматрања редовних извештаја на седницама), а Стручна служба ће спроводити 
континуирани мониторинг и периодичну евалуацију остварења планираних активности 
и резултата (у циљу реаговања на промену контекста и потребе другачије приоритизације 
планираних активности). Такође, за потребе извештавања Скупштине о раду целе организа-
ције припремаће се годишњи извештаји, чији ће фокус и формат бити прилагођен извешта-
вању о остварењу планираних стратешких циљева и резултата рада СКГО, као и финални 
извештај о спровођењу Стратешког плана СКГО за период 2018-2021. година.

На крају, зарад остваривања планираних мера и циљева, СКГО ће блиско сарађивати 
са свим релеватним домаћим јавним и невладиним институцијама и организацијама, како 
са националног и регионалног нивоа тако и у самим градовима и општинама у Србији. 
Такође, наставиће се и интензивирати сарадња са свим пружаоцима међународне развојне 
помоћи у Републици Србији, посебно са дугогодишњим развојним партнерима који подр-
жавају рад СКГО као што су: Европска унија, Влада Швајцарске Конфедерације (SDC и 
SECO),  Краљевина Шведска (SIDA),  Влада Савезне Републике Немачке (GIZ), Савет Евро-
пе, агенције Уједињених нација (UNOPS, UNDP и др.), Организација за европску безбед-
ност и сарадњу (ОЕБС), Влада Краљевине Норвешке или Америчка агенција за међународ-
ни развој (USAID). Интензивна сарадња са међународним и билатералним партнерима, 
изузетно је важна за рад СКГО а наставак њихове континуиране подршкe за програме и 
пројекте које спроводи СКГО, јесте један од предуслова за ефикасно остварење планираних 
мера и циљева из Стратешког плана СКГО у периоду 2018 - 2021 година.



11

2

2. СТРУКТУРА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

Структуру Стратешког плана чине две основне целине:
1. стратешке области, циљеви и мере које се односе на унапређење система и функцио-

нисања локалне самоуправе
2. стратешки правци унапређења функција и организације СКГО

Део стратешког плана СКГО који се односи на унапређење система и функционисања 
локалне самоуправе састоји се из уводног дела, који се односи на општу реформу система 
локалне самоуправе, и посебног приказа стратешких циљева и приоритета у 4 области:

1. управљање у локалној самоуправи;
2. економски развој; 
3. друштвени развој и 
4. урбани развој и заштита животне средине. 

У свакој области наративно су приказани постојеће стање и приоритети које СКГО сма-
тра кључним за локалну самоуправу у периоду на који се стратешки план односи. Поред 
наративног приказа, табеларно су приказани посебни циљеви у конкретним областима и 
основне мере које ће СКГО предузимати на остварењу ових циљева у периоду важења стра-
тешког документа. 

Стратешки правци унапређења функција и организације СКГО представљени су у посеб-
ном поглављу. Имајући у виду изазове који се у процесу реформи налазе пред градовима и 
општинама, СКГО ће такође наставити да унапређује и развија организацију и своје кључне 
функције како би на што квалитетнији начин одговорила на потребе и захтеве чланства.

У циљу што објективнијег и мерљивог праћења ефеката предузетих мера, односно сте-
пена остварења задатих циљева на годишњем нивоу, као и за целокупан период важења 
Стратешког плана, за општи и посебне циљеве и мере које се односе на унапређење система 
и функционисања локалне самоуправе дефинисани су одговарајући објективно проверљи-
ви показатељи учинка. Приликом одабира и дефинисања показатеља учинка тежило се да 
они у што већој мери осликавају жељене промене, да буду доступни и објективно мерљиви, 
као и да буду комплементарни са показатељима учинка дефинисаним у оквиру различитих 
релевантних националних стратешких докумената односно јавних политика. Иако СКГО 
сама није у могућности да обезбеди остварење свих предвиђених показатеља јер они не 
зависе само од деловања СКГО, већ су резултат деловања различитих актера, због њиховог 
значаја за развој локалне самоуправе, СКГО их дефинише као индикаторе остварења свог 
Стратешког плана. Ипак, имајући у виду области реформи на које се стратешки документ 
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односи, могуће измене јавних политика, законодавног оквира или институционалног и 
другог контекста у појединим областима као и временски оквир Стратешког плана, СКГО 
оставља могућност додатног прилагођавања формулација појединачних показатеља учин-
ка, као и потенцијално увођење нових како би се постигла њихова већа меродавност у 
праћењу остварења стратешких циљева. За сваки од показатеља учинка дефинисана је по-
четна вредност (ПВ) у 2017. години или последњој години за коју је вредност показатеља 
доступна у тренутку израде стратешког документа, као и циљана вредност (ЦВ) за 2021. 
годину. За поједине показатеље учинка почетна и циљана вредност ће бити дефинисане 
крајем 2017. односно почетком 2018. године, по усвајању Стратешког плана, будући да се 
ради о показатељима за које не постоје тренутно доступни подаци и за које је потребно 
време за спровођење истраживања. Потенцијални значај оваквих индикатора за праћење 
стања у појединим областима, оправдава дефинисање почетних и циљаних вредности по 
усвајању стратешког плана. 

За достизање стратешких циљева веома је битно да се остваре бројне претпоставке од којих 
су кључне: спремност националних органа за даљи развој и јачање локалне самоуправе у Ре-
публици Србији и постојање минимално неопходних капацитета на локалном нивоу за спро-
вођење постојећих надлежности и за даљи развој делокруга и значаја локалне самоуправе.
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3. СКГО - ВИЗИЈА И МИСИЈА  
И НАЧЕЛА РАДА

3.1. СКГО

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) је 
национална асоцијација у коју се добровољно удружују градови и општине у Републици 
Србији. Основана је 1953. године по угледу на традиције националних и међународних асо-
цијација локалних власти широм света. СКГО је од настанка место окупљања, договарања 
и деловања градова и општина у Србији и посвећена је развоју локалне самоуправе, засту-
пању интереса локалних власти, јачању њихових капацитета за пружање услуга грађанима 
и остваривању њихове међусобне сарадње.

Највиши орган СКГО је Скупштина, коју чине представници свих градова и општи-
на Србије. Заседа најмање једном годишње и доноси најважније одлуке од значаја за рад 
СКГО. Скупштина бира органе СКГО и дефинише стратешке циљеве и приоритетне за-
датке организације. Председништво је извршни орган који руководи радом СКГО у пе-
риоду између два заседања Скупштине. Оно има 24 члана – 22 представника градова и 
општина изабраних на Скупштини, град односно општина на чијем је челу жена са најду-
жим мандатом на том месту и генералног секретара СКГО, који је члан Председништва по 
положају. СКГО има осам ресорних одбора који покривају различите области од значаја 
за локалну самоуправу – системска питања и управу; финансије и имовину локалне самоу-
праве; заштиту животне средине и ванредне ситуације; урбанизам, изградњу и становање; 
комуналне делатности и енергетику; образовање, културу, спорт и омладину; социјалну и 
здравствену заштиту и локални економски развој. Одбори разматрају проблеме у облас-
тима из своје надлежности, дају мишљења и упућују предлоге ради унапређења законског 
оквира и стања у областима за које су задужени. Поред одбора, унутар СКГО делују и 23 
мреже СКГО које обухватају представнике локалних власти по основу њиховог професио-
налног ангажмана на пословима локалне самоуправе.
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3.2. ВИЗИЈА

Визија СКГО је модерна, професионална и ефикасна локална самоуправа, способна да пружа 
квалитетне јавне услуге грађанима и привреди. Визија СКГО јесте и институционално снажан и 
одржив савез градова и општина који доприноси одговорној и ефикасној локалној самоуправи.

СКГО жели да креира, подстакне и помогне системске промене у политичко-администра-
тивном систему, радећи како на изменама правног и институционалног оквира који дефини-
ше локалну самоуправу, тако и на подршци имплементацији локалне самоуправе у пракси.

3.3. МИСИЈА

Мисија СКГО је да заступа интересе, пружа високо квалитетне услуге и подржава развој и 
унапређење локалне самоуправе, кроз заједничко деловање чланства у складу са европским 
стандардима.

У остваривању својe мисије и функција, СКГО заступа интересе својих чланица пред 
републичким и покрајинским огранима власти, тако што покреће иницијативе и предла-
же измене и допуне регулативе од значаја за локални ниво власти и учествује у припреми 
националних прописа и политика. Упоредо с тим, СКГО заговара, промовише и подржава 
ефикасну имплементацију прописа и политика у локалној самоуправи, тако што шири ин-
формације, знања и искуства и што припрема приручнике, водиче и моделе локалних про-
писа. СКГО пружа стручну и техничку подршку приликом формулисања и остваривања 
стратешких циљева и спровођења пројеката јединица локалне самоуправе и подржава 
своје чланице у настојањима да приступе донаторским средствима. Такође, СКГО активно 
ради на изградњи капацитета својих чланица кроз непосредну стручну подршку градови-
ма и општинама за унапређење пословних процеса, односно делотворности и ефикасности 
рада, организацију обука, пружање саветодавне подршке и обезбеђивање размене добрих 
пракси између њих. Коначно, СКГО пружа подршку прилагођавању локалних власти захте-
вима проистеклим из процеса европских интеграција, као и међународној сарадњи општи-
на и градова и представља кључну тачку протока информација о питањима од значаја за 
локалну самоуправу и важан канал комуникације са локалним властима или између њих.

3.4. НАЧЕЛА РАДА

3.4.1. Европскa оријентација и примена европских вредности

СКГО се залаже за примену европских стандарда, поштовање европских вредности 
у локалним заједницама и унапређење положаја и улоге локалне самоуправе у процесу 
европске интеграције Србије. Градови и општине у свом раду треба да поштују основне 
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европске вредности попут: демократије, слободе, једнакости, правде, владавине права, по-
штовања и заштита људских и мањинских права и права мањина. СКГО се залаже за пуно 
учешће градова и општина у Србији у процесу европских интеграција и за њихово пози-
ционирање на европском нивоу и у релевантним европским институцијама, организација-
ма и асоцијацијама локалних власти. Локалне власти у Србији треба да буду укључене у 
процес преговарања о интеграцији Србије у Европску унију, како би биле свесне ЕУ поли-
тика и законодавства, утицале на усаглашавање релевантних националних политика које 
се на њих односе и са њима усклађивале ниво услуга које пружају грађанима. Непроцењи-
во је значајно партнерство централне и локалних власти, несметан проток информација и 
консултације у смислу потреба и интереса локалне самоуправе који морају бити уважени 
у процесу приступних преговора. Посебно је важно да потребе и приоритети локалних 
заједница буду интегрисани у процес планирања и реализације бесповратних средстава 
претприступне помоћи ЕУ, јер се тиме помаже увођење европских стандарда и спровођење 
реформи на локалном нивоу. Велика одговорност за успех процеса европских интегра-
ција је и у рукама локалних власти, које треба да развијају своје капацитете за преузимање 
обавеза из ЕУ прописа и за коришћење развојних фондова Европске уније. Коначно, за 
убрзање развоја локалне самоуправе у Србији од кључног је значаја њихово интезивно по-
везивање и умрежавање са институцијама Европске уније и локалним властима у другим 
европским земљама. Имајући све ово у виду, СКГО ће наставити да интензивно подржава 
процес европских интеграција и да представља интересе локалних власти у овом процесу. 
Такође, и у наредном периоду СКГО ће подржавати имплементацију европских стандарда 
у раду локалне самоуправе у Србији, изградњу локалних капацитета за њихову примену и 
развој партнерстава и размену искустава и знања градова и општина Србије са институ-
цијама, организацијама и локалним властима из Европе. 

3.4.2. Поштовање људских права и равноправности

СКГО се залаже за пуну примену људских права грађана и грађанки. Одговорност градо-
ва и општина за остваривање људских права је веома велика јер се већина грађана и грађан-
ки сваког дана сусреће са неком од локалних јавних услуга. Посебно велику одговорност 
локалне власти имају у областима као што су родна равноправност, права националних и 
етничких мањина или унапређење социјалног статуса припадника рањивих група грађа-
на. Све форме дискриминације у раду локалне самоуправе морају бити елиминисане, а 
оне категорије грађана и грађанки које су у ситуацији највеће рањивости и суочавају се са 
највећим ограничењима у остваривању својих права, треба да имају посебну подршку за 
остваривање једнаких могућности. Локалне власти треба да воде рачуна о томе да се локалне 
мере и услуге пружају различитим категоријама грађана, уз обезбеђивање једнаког нивоа 
квалитета за све, и да је неопходно да у пружању јавних услуга и заштити права грађана по-
стоји разумевање и уважавање њихових различитих потреба. Ограничени ресурси којима 
располажу локалне власти треба да се распоређују тако да уважавају те различите потребе, 
без обзира на то да ли су оне засноване на родним, етничким, верским или неким другим 
разликама. Одговорност јавног сектора и поштовање стандарда људских права постиже се 
одговарајућим законима, политикама, изградњом институција, доступним, јасним и ефи-
касним административним процедурама и другим механизмима за које се СКГО залаже и 
на чијем успостављању и оснаживању ће наставити да активно ради. 
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3.4.3. Спровођење одрживе децентрализације

СКГО се залаже за децентрализацију и пуно поштовање начела супсидијарности као 
кључног принципа организације јавне управе, како у функционисању целог система јавне 
управе односно одговарајуће раподеле надлежности између различитих нивоа власти, 
тако и у организацији саме јединице локалне самоуправе, подстицањем развоја градских 
општина и месних заједница. СКГО верује да јавни послови у највећој могућој мери треба 
да буду близу грађанима, а сами градови и општине треба да имају првенство вршења јав-
них послова, осим када њихова природа и садржина не указује да би боље били обављани 
на вишем нивоу. За СКГО је веома важно да се гради одрживи систем децентрализације. 
То првенствено значи да локалне власти треба да имају самосталност у одлучивању о орга-
низационим, функционалним и финансијским питањима локалне самоуправе јер ће само 
тако у пуној мери преузети власништво над овим процесом. Такође, децентрализација ће 
бити одржива ако се обезбеде и стално унапређују људски, финансијски, материјални и 
други ресурси који су потребни за спровођење јавних послова локалне самоуправе, као и 
адекватан систем надзора и мерења квалитета јавних услуга. СКГО ће наставити да се зала-
же за такву одрживу децентрализацију и да активно ради на њеном достизању. 

3.4.4. Деполитизација, професионализација и модернизација

СКГО се залаже за деполитизацију рада локалне управе, локалних установа и јавних ко-
муналних предузећа. Њихов превасходни задатак треба да буде што квалитетније пружање 
услуга грађанима и привреди, за шта је неопходна доследна професионализација њиховог 
организовања и функционисања. СКГО сматра да рад у локалној самоуправи треба да буде 
вреднован према способности и заслугама, а не према личној политичкој оријентацији или 
страначкој припадности, и да професионалци који раде у њој треба да буду заштићени од 
политичких утицаја. СКГО се залаже и за модернизовање рада локалне самоуправе. Модер-
низација, првенствено кроз увођење нових модела и метода рада, дигитализацију и развој 
електронске управе, треба да служи смањењу трошкова, поједностављењу и транспарент-
ности функционисања локалне самоуправе, као и повећању доступности њених услуга 
грађанима и привреди. Деполитизација, професионализација и модернизација рада локал-
не самоуправе, јесу део предуслова за њен даљи развој. Зато ће СКГО наставити да се зала-
же за ова начела и да активно ради на подршци њиховом спровођењу у пракси. 

3.4.5. Пуна примена принципа доброг управљања

СКГО се залаже за то да целокупан рад локалних власти почива на начелима доброг 
управљања. Деловање локалних власти и локалне управе треба да буде јавно, односно под-
ложно провери јавности. Грађани и грађанке имају право на увид у рад својих демократ-
ски изабраних представника на локалном нивоу, као и у рад локалне управе, установа или 
предузећа који су задужени да им обезбеде локалне услуге. Поред транспарентности, по-
себно у области локалних јавних финансија и пуне одговорности према грађанима њихове 
заједнице, локалне власти треба да обезбеде активне мере у борби против потенцијалне 
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корупције. Оне треба да буду и активне на пољу укључивања грађана у рад локалне само-
управе и да подстичу сарадњу са кључним актерима заједнице, посебно са удружењима 
грађана и привредним субјектима, јер се тиме обезбеђује широка подршка заједнице и већи 
изгледи за остварење локалних циљева. Коначно, градови и општине треба да обезбеде 
што целисходније, ефикасније, квалитетније и учинковитије, а при свему томе и што јефти-
није, услуге грађанима и привреди, јер је то један од кључних принципа доброг управљања. 
Примена начела доброг управљања није само једна од основних карактеристика европског 
административног простора коме Србија тежи, већ сам степен развоја добре управе у ква-
литативном смислу одређује систем јавне управе. Зато ће СКГО наставити да подржава 
добро управљање у раду локалних власти као основног дела система јавне управе.
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4

4. СТРАТЕШКЕ ОБЛАСТИ,  
ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

4.1. ОПШТА РЕФОРМА СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У наредне четири године веома је важно постићи консензус о даљој широј реформи 
система локалне самоуправе и дефинисати програм који ће водити њеном даљем јачању 
и проширењу надлежности, послова и капацитета. Анализе постојећег стања указују да је 
потребно размотрити основну поставку система локалне самоуправе и да садашњи, пре-
тежно монотипски и једностепени систем, више не одговора потребама развоја локалне са-
моуправе. Шире измене система локалне самоуправе ипак изискују измене у Уставу Србије. 
У складу са тим, уколико се у наредном периоду покрене измена Устава, СКГО ће предло-
жити решења у погледу правца у ком би он могао бити унапређен, а ради успостављања 
бољег уставног оквира за положај локалне самоуправе. Међутим, и постојећа уставна ре-
шења о систему локалне самоуправе омогућују да се он даље развија и унапређује. Зато ће 
СКГО заговарати дијалог свих релевантних чинилаца на дефинисању дугорочног програма 
реформи, који ће утврдити правац и мере за бржи развој локалне самоуправе у Србији.

Приоритет СКГО биће даљи рад на проширењу надлежности и послова локалне самоу-
праве и подршка њиховом спровођењу, повећање финансијских средстава локалних власти 
и интезиван развој људских капацитета, стручних знања локалних службеника и побољ-
шање техничких услова за ефикасан рад. У интересу даљег развоја система локалне само-
управе, у симболичком и практичном смислу, веома је важно да се што пре у потпуности 
ратификује Европска повеља о локалној самоуправи и СКГО ће наставити да се залаже за 
то и у будућности. Пуна ратификација овог документа треба да додатно мотивише примену 
принципа супсидијарности у управљању јавним пословима. Требало би шире користити 
решења из Устава, како би се развијао систем локалне самоуправе и градовима и општина-
ма преносиле нове надлежности. Потребно је заокружити законско уређење области које 
су сада у надлежности локалних власти тако да што већи део надлежности у појединој об-
ласти буде спровођен на нивоу ближем грађанима. Треба успоставити јасније разграничење 
надлежности и врсте послова различитих нивоа власти у управљању јавним пословима, 
уз примену већ поменутог начела супсидијарности, према којем првенство у спровођењу 
надлежности имају они органи који су ближи грађанима, осим када конкретну надлеж-
ност због обима и природе односно због ефикасности и економичности, треба обављати 
на вишем нивоу јавне управе. Иако је листа послова у надлежности ЈЛС релативно широка, 
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могуће је и потребно законима проширити делокруг свих ЈЛС, а ради унапређења децен-
трализације требало би превазићи досадашњи линеарни приступ у процени могућности 
ЈЛС за обављање послова који онемогућава даљи развој и функционисање система локалне 
самоуправе. Та препрека би могла бити превазиђена увођењем условљеног делокруга (до-
дељивањем послова ЈЛС по испуњавању одређених прописаних услова) и факултативног 
делокруга ЈЛС (нови послови би се понудили односно на њихову иницијативу преносили 
оним ЈЛС које их желе, а испуњавају услове за то). Осим тога, развијањем и подстицањем 
међуопштинске сарадње и препуштањем више надлежности градовима и граду Београду, 
који по правилу имају више капацитета у односу на општине, направио би се одлучнији 
корак у правцу напуштања једностепеног и монотипског модела.

За даљи развој система локалне самоуправе од пресудног је значаја и развијање финан-
сијских капацитета градова и општина. Значај система финансирања локалне самоуправе и 
управљања јавним финансијама на локалном нивоу расте са повећањем степена децентра-
лизације. Стога су од кључног значаја одговарајућа средства за финансирање постојећих 
и нових надлежности локалне самоуправе, како целокупан систем не би био доведен у 
питање. Преношење овлашћења са виших на ниже инстанце морају пратити одговарајућа 
финансијска средства потребна за обављање свих послова. Од суштинске важности за уна-
пређење функционисања локалне самоуправе јесте и наставак организационо-функцио-
налне прекомпозиције јавне управе и интензивна подршка развоју стручних и техничких 
капацитета локалних органа за преузимање што већег степена јавних послова од непосред-
ног значаја за свакодневни живот грађана и за њихово спровођење у складу са начелима 
доброг управљања.

Коначно, узрок појединих проблема у систему локалне самоуправе лежи и у одсуству де-
лотворног дијалога различитих нивоа власти. Услед повећања сложености послова и чиње-
нице да се све више одговорности налази на оном нивоу власти који је најближи грађанима, 
дијалог и мрежа комуникационих односа између свих територијалних власти једне државе, 
постаје веома важно питање у европским земљама. Европски трендови посебно указују на 
потребу пуног учешћа градова и општина у изради и доношењу јавних политика и прописа 
који их се тичу и које треба да примењују. За даљу реформу система локалне самоуправе 
неопходно је наставити и унапредити дијалог различитих нивоа власти јер он представља 
предуслов за обезбеђивање кохерентности у креирању и спровођењу јавне политике. СКГО 
се залаже за институционализовање дијалога, а нарочито за то да виши нивои власти кон-
султују и у потпуности укључују локалне власти и њихову националну асоцијацију у раз-
вијању јавних политика, прописа и мера које имају утицај на локалну самоуправу. Важно је 
да глас локалне самоуправе буде адекватно представљен и у процесу преговора о чланству 
у ЕУ, јер се велики део европских тековина спроводи на нижим нивоима јавне управе. У 
складу са тим СКГО ће наставити да се залаже за укључивање представника свих локалних 
власти у преговарачке групе за поглавља која су од великог значаја за локалне власти.
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Табела 1. Општи циљ Стратешког плана СКГО234567

ОПШТИ ЦИЉ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
 • Интензивирање 

процеса децентра-
лизације кроз јачање 
локалне самоупра-
ве, обезбеђивање 
континуираног 
утицаја локалних 
власти на развој 
националних јавних 
политика и прописа 
које се односе на 
њих и остваривање 
њихових заједнич-
ких интереса у том 
процесу

 • Број нових односно унапређених јавних политика и закона који су усвојени а којима се ре-
формише цео или поједини делови система локалне самоуправе (ПВ. 2017 – биће утврђено 
почетком 2018; ЦВ 2021. – биће утврђено почетком 2018)2

 • Број нових послова које обавља локална самоуправа (ПВ. 2017 – 0; ЦВ 2021. – минимум 5)3

 • % учешћа укупних прихода и примања локалне самоуправе у БДП-у (ПВ 2015 – 6.13%; ЦВ 
2021. – 7%)4

 • Просечан капацитет градова и општина у изабраним областима у складу са индексом СКГО 
(ПВ 2018. – биће утврђено током 2018; ЦВ 2021. – биће утврђено током 2018)5

 • % од укупно усвојених нових закона односно измена и допуна закона, које се у значајнијој 
мери односе на локалну самоуправу, у чијој изради су учествовали представници СКГО, 
односно на које су имали утицај (ПВ 2017. – биће утврђено почетком 2018; ЦВ 2021. – 75% 
усвојених прописа)6

 • Просечан капацитет ЈЛС за спровођење начела доброг управљања у складу са индексом 
доброг управљања7 (ПВ – биће утврђено током 2018; ЦВ 2021. – биће утврђено током 2018)

2 Кумулативан индикатор у периоду трајања Стратешког плана. Имајући у виду да су у тренутку усвајања Стра-
тешког плана СКГО 2018-2021, поједине реформе у току, полазна и циљана вредност биће дефинисане по-
четком 2018. године. Под појмом реформе подразумевају се првенствено квалитативно значајније промене 
система локалне самоуправе (нпр. закона који уређују систем локалне самоуправе/локалне администрације) 
или дела система локалне самоуправе (нпр. значајније промене у секторским областима које су у надлежности 
локалне самоуправе), које воде интензивирању процеса децентрализације и јачање улоге локалне самоуправе

3 Кумулативан индикатор у периоду трајања Стратешког плана. Полазна вредност биће дефинисана по-
четком 2018. године и у складу са тим биће коригована и циљана вредност.

4 Полазна вредност је заснована на подацима из Месечног билтена јавних финансија, Министарства финан-
сија, мај 2017. године, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13321. Анализе СКГО показују да учешће 
укупних прихода и примања локалне самоуправе у БДП Србије од 2012. до 2015. бележи следећа кретања 
– 6,96% (2012), 6,24% (2013), 5,99% (2014) и 6,13% (2015).  Овде треба имати у виду и налазе из извештаја 
НАЛАС-а о фискалној децентрализацији у коме се истиче да је просек на нивоу земаља Југоисточне Европе 
6.3% (укључујући у тој калкулацији и приходе других нивоа власти испод централног у појединим земљама) 
NALAS, Fiscal Decentralisation Indicators Report (2006-2015), http://www.nalas.eu/News/FD_Rep_17, односно да 
се у земљама овог региона где је анализирано учешће укупних прихода само градова и општина у БДП, то 
учешће креће од 2.5% до 6.6% БДП (Албанија, Македонија, Црна Гора, Словенија и Бугарска).

 СКГО сматра да је такође релевантан показатељ расположивих финансијских средстава за локалну самоупра-
ву и учешће јавних прихода ЈЛС у укупним јавним приходима сектора државе па ће пратити и овај показатељ. 
Подаци из месечних билтена јавних финансија, Министарства финансија из децембра месеца 2016. године 
показују следећа кретања (2014 – 11.39%, 2015 – 11.67% и 2016-12.04%).

5 Под изабраним областима првенствено се мисли на: управљање људским ресурсима у ЈЛС; локалне финан-
сије и локална пореска администрација; локални економски развој; заштита животне средине; пољоприв-
реда и рурални развој; и добра управу.

6 Полазна вредност биће дефинисана почетком 2018. године. Индикатор се односи на прописе у чијој изради је 
непосредно учествовала СКГО (нпр. кроз радне групе, комуникацију и сарадњу са партнерима из национал-
них органа, заједничку организацију јавне расправе и дијалога са локалним властима и др.) односно прописе 
на које је СКГО имала утицај (нпр. кроз предлоге у оквиру јавне расправе, предлоге и решења која су дос-
тављена или представљена националним партнерима пре израде конкретног прописа и сл.). 

7 До фебруара 2018. године ће, у партнерству МДУЛС и СКГО, у сарадњи са другим релеватним институ-
цијама и организацијама и уз подршку развојних партнера (УНОПС, ГИЗ и др.), бити израђен Индекс до-
брог управљања на локалном нивоу, који ће бити део система СКГО за самопроцену капацитета локалне 
самоуправе. Основни циљ успостављања Индекса јесте периодично мерење просечног капацитета градова 
и општина за испуњавање појединачних административних, функционалних и процесних захтева који се 
пред њих постављају, ради примене начела доброг управљања и уочавања недостатака у тој примени, а у 
циљу даљег унапређења правног оквира и пружања одговарајуће стручне подршке чланицама СКГО.
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4.2. УПРАВЉАЊЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Реформа јавне управе представља континуирани процес унапређивања њеног рада у 
правцу што бољег остваривања њене кључне функције – да буде квалитетан, ефикасан и 
доступан сервис грађанима и привреди. Ова реформа посебно је интензивирана усвајањем 
Стратегије за реформу јавне управе (2014) и Акционог плана за реформу јавне управе у пе-
риоду 2015-2017. година. Стратегија предвиђа мере и активности за унапређење организа-
ционих и функционалних подсистема јавне управе; успостављање усклађеног јавно-служ-
беничког система заснованог на заслугама; унапређење управљања јавним финансијама 
и јавним набавкама; повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и 
квалитета пружања јавних услуга; повећање транспарентности, унапређење етичких стан-
дарда и одговорности у обављању послова јавне управе и јачање механизама надзора у 
јавној управи8. У оквиру бројних реформи које су инициране овим и другим документима, 
у процесу даље реформе јавне управе, за локалну самоуправу посебно су важне области: 
локалног јавно-службеничког система и управљања људским ресурсима у локалној упра-
ви; реформа управног поступка и административног поступања; даљи наставак реформе 
јавних финансија и управљања јавном својином; даљи развој локалног стратешког плани-
рања и процеса припреме локалних јавних политика; и унапређење доброг управљања на 
локалном нивоу.

4.2.1. Управљање организацијом и људским ресурсима 
у локалној администрацији

Системски приоритет локалне самоуправе у наредном периоду биће развој профе-
сионалне локалне управе, отпорне на политичке промене. Веома је важно наћи најбољи 
и најефикаснији начин организације локалне управе, задржати и мотивисати најбоље ка-
дрове и подићи њену укупну учинковитост. Захтеви које пред локалне власти стављају 
виши нивои власти, привреда и - најважније - грађани, сваког су дана све већи. Зато је не-
опходно професионализовати и деполитизовати локалну управу и успоставити модеран 
начин управљања целом управом, посебно људским ресурсима, као део предуслова за 
оптимално искоришћење свих организационих и кадровских потенцијала. Анализе које 
је у ранијим периодима радила СКГО евидентирале су бројне слабости у организацији 
рада управе као што су: снажан утицај политике на рад управе; негативна селекција и не-
уређеност службеничког система; недовољно јасно постављени управни циљеви; низак 
ниво усмеравања и усклађивања рада; слаба развијеност контроле и надзора; превазиђен 
модел руковођења; неуједначеност стручних, а посебно управних капацитета; недоста-
так континуираног стручног усавршавања; недовољно посвећивање пажње управљању 
кадровима и одсутност политике управљања квалитетом. Средином 2016. године, изме-
ном основног правног оквира, покренут је процес модернизације службеничког система 

8 Поред Стратегије за реформу јавне управе за реформе у овој области посебно су важни између осталог и 
документи као што су Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. година и План приори-
тетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016-2020. година
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кроз који треба да се превазиђу ови и други проблеми. СКГО је, у сарадњи са бројним 
партнерима, од почетка пружила значајну подршку градовима и општинама, превасход-
но кроз континуирану едукацију, умрежавање и размену знања, припрему модела аката, 
саветодавну и директну консултантску помоћ појединачним градовима и општинама. На 
основу налаза система СКГО за процену капацитета градова и општина који су добијени 
кроз анализу почетног стања (на узорку од 50 градова и општина почетком 2017. годи-
не), у овој области ситуација још увек није задовољавајућа. Просечна вредност индекса 
који говори о капацитету градова и општина за управљање људским ресурсима је 44%.9 
Узроци за лоше показатеље сигурно се налазе у чињеници да се систем локалне самоу-
праве налази на почетку увођења тих функција. Подршку у овој области треба наставити 
и интензивирати, јер нови службенички систем има пресудан утицај на организацију и 
функционисање локалне самоуправе. Посебно је важно успоставити квалитетан, одржив 
и доступан оквир за стручно усавршавање службеника. Такође, треба наставити и рад 
на оптимизацији управе посебно у смислу успостављања боље уравнотежености између 
броја запослених на основним и пратећим функцијама, рационализације структуре и 
функција у складу са потребама и повећања ефикасности.

Током наредне четири године, СКГО ће настојати да обезбеди подршку ЈЛС у даљем 
развоју функције управљања људским ресурсима, локалног службеничког система, ус-
постављању континуираног стручног усавршавања службеника и реформи унутрашње 
организације и функционисања управе. Континуирано ће бити праћено и анализирано 
спровођење новоусвојеног правног оквира и заговаране промене закона и других про-
писа. СКГО ће организовати умрежавање и размену знања и искустава између ЈЛС, уна-
предиће постојеће или развити нове моделе локалних прописа и процедура и обезбедиће 
саветодавну подршку градовима и општинама у области управљања људским ресурсима 
и функционисања управе. СКГО ће радити на оптимизацији унутрашње организације 
управе кроз подршку спровођењу унапређене унутрашње структуре управе, побољшања 
односа основних и пратећих функција и других важних аспеката организације рада упра-
ве. У сарадњи са партнерима биће настављена и обука локалних службеника и настојаће 
се да се кроз пакете подршке обезбеди непосредна консултантска подршку за један број 
ЈЛС, са циљем увођења модерног управљања људским ресурсима и унапређења струк-
туре и функција локалне управе. Као и код сваког увођења новина у рад јавног сектора, 
отпори постоје, али с обзиром на велику заинтересованост општина и градова да даље 
унапреде рад своје управе и побољшају учинак запослених, као и на значајну подршку 
бројних домаћих и међународних партнера, с правом се може очекивати даљи успех у 
развоју модерног локалног службеничког система. Крајњи циљ ове реформе јесте ства-
рање уређене и ефикасне локалне управе, чији запослени могу да одговоре на све изазове 
модерне локалне самоуправе.

9 Интересантно је да су, без обзира на евидентне разлике између њих, градови и општине генерално на прибл-
жном нивоу тренутног развоја. Када се посматрају области, очигледно је да постоје помаци у области орга-
низационог прилагођавања и усвајања правних аката неопходних за увођење функције управљања људским 
ресурсима, али је у области стручног усавршавања ситуација далеко од потребне. Проблеми постоје код 
утврђивања потреба за стручним усавршавањем, планирања стручног усавршавања и усклађивања са буџе-
том, припреме и спровођења општих и посебних програма стручног усавршавања, праћења професионал-
ног развоја итд. Показатељи нису добри ни када је у питању оцењивање, односно дугорочно и краткорочно 
планирање људских ресурса.
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4.2.2. Реформа административног поступања

Искуства казују да део функционалних промена у раду локалне самоуправе јесте и мо-
дернизација и поједностављивање административних поступака који се спроводе и смањи-
вање бирократије и трошкова за грађане и друге кориснике. Један од најважнијих задатака 
јесте пуна примена Закона о општем управном поступку (ЗУП) и даљи развој електронске 
управе. Могу се очекивати значајне активности на усклађивању посебних прописа са ЗУП-
ом, које ће спроводити Координационо тело Владе Републике Србије. У циљу уједначавања 
управног поступања, ефикаснијег рада и боље примене законских прописа, посебно новог 
ЗУП-а, СКГО је мапирала потребе и израдила моделе свих локалних административних 
поступака који се односе на грађане и привреду. Основни циљ ових настојања јесте мо-
дернизација и поједностављење поступака које спроводи локална управа, предвидивост 
и извесност у поступању и постизање делотворнијег задовољења јавног и појединачних 
интереса у управним стварима.

Јавна, а тиме и локална управа у најширем смислу треба да буде ефикасан и квалитетан 
пружалац јавних услуга, односно да се трансформише у сервис грађана и привреде у скла-
ду са начелима Европског административног простора. То захтева наставак даље реформе 
начина рада јавне управе, посебно локалне, која обавља велики део управних послова и јав-
них услуга. Управо из тих разлога биће неопходно континуирано унапређивати ефикасност 
градова и општина у спровођењу административних послова и јачати административне 
капацитете за примену нових прописа (посебно ЗУП-а и нових реформских секторских 
закона), као и рад на стандардизацији поступања и квалитета јавних услуга у целој локал-
ној самоуправи. Поред тога, реформама у области међуопштинске сарадње (МОС), како 
унапређењем постојећег националног правног оквира, тако и деловањем самих општина 
и градова, треба омогућити да међуопштинска тела и органи врше поједине надлежности 
за више ЈЛС, односно да оне између себе уређују обављање дела послова једне за другу/е10, 
чиме ће се развијати даља ефикасност и рационализација јавне управе и административног 
поступања. Важан корак јесте промена прописа и имплементација новог правног оквира, 
као и то да држава још снажније у својим активностима да приоритет МОС у, посебним 
финансијским и нефинансијским подстицајима за пројекте и обезбеђивањем иницијалних 
финансијских средстава за покретање такве сарадње.

СКГО ће у складу са законодавним променама унапређивати израђене моделе локал-
них процедура, организовати умрежавање и размену знања између ЈЛС и, у сарадњи са 
партнерима, обезбедити потребну обуку и непосредну подршку градовима и општинама 
кроз циљане пакете консултантске подршке. Активно ће бити подржани и сви напори 
републичких и локалних органа у увођењу електронске управе. Коначно, континуирано 
ће заговарати унапређење правног оквира за МОС, идентификоваће области деловања 
и израђивати моделе по тим областима и обезбедиће саветодавну подршку за њихово 
спровођење. 

10 Истраживања која је радила СКГО указују на то да међуопштинска сарадња није довољно развијена. По-
стојећи врло ретки облици сарадње укључују: регионалне депоније на нивоу округа или за два округа, мали 
број заједничких центара за социјални рад за територију две или три општине, заједничких инспекција 
(нпр. еколошка и саобраћајна), заједничких јавних предузећа (нпр. јавна комунална предузећа за водос-
набдевање), заједничких архива и завода за заштиту споменика културе, заједничких јавних правобрани-
лаштава и регионалних туристичких организација.
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4.2.3. Управљање финансијама локалне самоуправе

Светска економска криза имала је значајан утицај на стабилност система финансирања ло-
калне самоуправе. У последњих неколико година, најпре је повећан удео пореза на зараде који 
припада локалу, што је значајно повећало локалне приходе, а затим су усвојене и бројне изме-
не прописа које су значајно смањиле приходе градова и општина.11 Истовремено је остварен 
раст буџета Србије, што значи да је макар део повећања републичких прихода дошао од пре-
расподеле прихода са локалног нивоа на републички. По проценама СКГО, учешће укупних 
прихода и примања локалне самоуправе у БДП Србије у 2015. години било је 6,13% што је на 
нивоу из 2005. године (6,11%). Обзиром на то да су у међувремену надлежности локалне само-
управе значајно увећане, пожељан је даљи раст учешћа укупних примања ЈЛС у БДП-у. Такође, 
по налазима анализа које су рађене у оквиру СКГО, износ прихода од пореза на имовину 2016. 
чинио је 0,81% БДП-а,12 што је пад у односу на 2015. (0,84%), а његово учешће у укупним при-
ходима локалне самоуправе смањено је са око 15% 2015. на око 13% 2016.

Кључни циљ СКГО је стабилност система финансирања локалне самоуправе и раст њи-
хових прихода. Зато ће за СКГО прироритет бити сарадња локалног и централног нивоа 
у изради прописа у области финансирања локалне самоуправе, као и јачање међусобне 
сарадње градова и општина. Једно од важних питања биће унапређење система ненамен-
ских финансијских трансфера локалним властима, пошто су критеријуми за њихову доделу 
прилично нејасни, а сам систем недовољно предвидив, што утиче на прецизно планирање 
локалних буџета. СКГО ће настојати да пружи допринос даљој пореској реформи у смеру 
јачања финансијске аутономије локалне самоуправе, пре свега растом удела изворних при-
хода у њеним укупним приходима.

За СКГО је важно јачање капацитета чланства за финансијско управљање и контролу. 
Мањак свести о значају интерне ревизије у локалној самоуправи још увек је препрека ње-
ном несметаном функционисању, јер је она често успостављена да се испоштује законска 
обавеза, а не због њене основне функције - унапређења пословања. СКГО ће стога подржа-
вати изградњу капацитета својих чланица у увођењу финансијског управљања и контроле. 
СКГО ће посебно подржавати процес унапређења знања о улози и значају интерне ревизије 
и буџетске инспекције, ради успостављања и одговарајућег функционисања у свим градо-
вима и општинама.

Добро финансијско управљање огледа се у и томе да се јавним средствима управља и да 
се она троше у складу са начелима економичности, ефикасности и транспарентности. Сто-
га јавне набавке заузимају значајно место у систему финансијског управљања у локалној 
самоуправи и представљају важан део правних тековина ЕУ (acquis communautaire). Србији 
предстоји пуно усклађивање прописа о јавним набавкама и концесијама са важећим дирек-
тивама ЕУ, а посебан акценат стављен је на примену прописа и јачање административних 
капацитета и на централном и на локалном нивоу. Циљ је успостављање јединственог сис-
тема јавних набавки и механизама за спречавање корупције на оба нивоа. Имајући у виду 
потребе локалне самоуправе, као и актуелне тенденције у овој области, СКГО ће кроз обуку 

11 На пример – укидање појединих такси и накнада, смањивање стопе пореза на зараде, промене у области 
прихода од пореза на приход од непокретности, укидање накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
промене у процентуалном ућешћу ЈЛС у приходима од пореза на зараде из 2016. године.

12 По процени Републичког завода за статистику, БДП је 2016. године износио око 4.200 милијарди динара.
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запослених на овим пословима и саветодавну подршку подржати даље унапређење систем-
ских решења у области јавних набавки. Такође, за СКГО ће бити важно да подржи локалне 
власти и у развијању њихових капацитета за спровођење прописа о заштити конкуренције.

Унапређење буџетског процеса увођењем програмског буџетирања и јачања повезаности 
процеса буџетирања са стратешким планирањем део је шире реформе управљања јавним 
финансијама, где је нагласак на утврђивању приоритета и оптимизацији потрошње. Пре-
лазак са традиционалног линијског буџета на програмски има значајан утицај на израду 
финансијских планова корисника буџета и на њихово разматрање и представљање изврш-
ној и законодавној власти. Министарство финансија је Упутством за израду програмског 
буџета дало СКГО значајну улогу у процесу увођења програмског буџета. СКГО од почетка 
предузима активности на подршци увођењу програмског буџета у локалним самоуправа-
ма, посебно израдом документације, упутстава, обучавањем и непосредном подршком у 
припреми буџета. Према буџетским циклусима 2015-2017, број градова и општина који 
уредно приказују програмске информације порастао је са 45,56% на 61,53%. Поред при-
мене прописане методологије посебна пажња биће усмерена на квалитет програмских ин-
формација, јер значајан број градова и општина који приказују ове елементе то не чине на 
исправан начин, што се односи и на место исказивања програмских информација и на њи-
хову садржину. Повезивање буџета са стратешким документима и плановима капиталних 
инвестиција биће значајан изазов у предстојећим буџетским циклусима, као и савладавање 
извештавања о учинцима програма и уродњавања локалних буџета. Успостављање добре 
и једнообразне програмске структуре у свим ЈЛС изискиваће значајно време и тестирање, 
поготово у првим годинама, кроз стриктније праћење обавезе извештавања о учинцима 
програма. Стога је од суштинске важности да се из године у годину обављају анализе, фор-
мулишу препоруке и успостављају и примењују одговарајући инструменти и механизми 
подршке општинама и градовима.

4.2.4. Стратешко планирање развоја локалне самоуправе

Постојање локалних јавних политика у важним областима локалног развоја јесте пре-
дуслов за планско и ефикасно развијање локалне заједнице. Такође, локално планирање и 
спровођење пројеката у складу са планским документима представља и припрему за повла-
чење средстава из европских Структурних и инвестиционих фондова, који ће Србији бити 
доступни након ступања у чланство ЕУ. Коришћење ових фондова подразумева постојање 
стратешких и планских докумената у различитим областима јавне политике, израђених уз 
адекватну партиципацију сви заинтересованих страна, јер се тиме осигурава да се финан-
сирају пројекти који имају стварни значај и стратешко утемељење. 

Реформисање система буџетирања у претходним годинама још евидентније је потцр-
тало већ познате мањкавости општег система планирања (неразвијен систем планирања, 
неусклађеност јавних политика, недостатак система за координацију, праћење и вредно-
вање јавних политика, многобројност докумената јавне политике, и др.) и потребу ус-
постављања ефективне координације политика на свим нивоима управе (и између њих). 
Значајна последица уочених проблема је и неусклађеност планских докумената, а нарочито 
докумената јавних политика, са буџетским процесима и програмима финансијске подршке, 
што резултира немогућношћу алокације или дуплирањем опредељених финансијских сред-
става према дефинисаним циљевима. Описани проблеми чине део затеченог стања чије 
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уређивање је предвиђено у Стратегији регулаторне реформе и унапређења система упра-
вљања јавним политикама (из 2016. године). Заправо, редефинисање процеса планирања и 
њихова консолидација посебно су интензивирани кроз рад на пакету прописа о планском 
систему чије се усвајање и активна примена очекује управо у периоду обухваћеном овим 
стратешким планом СКГО. Доношење закона о планском систему и пратећих подзакон-
ских аката13 треба да постави оквир односно пружи смернице за уређење целокупног план-
ског система, регулисање важних аспеката циклуса управљања јавним политикама, затим 
форме и садржине појединачних докумената јавних политика, као и њихово повезивање са 
буџетом и средњорочним плановима. Oсновна идеја коју је заговарала СКГО у процесу из-
раде Нацрта овог закона била је да се уважи и надогради методолошка база претходно раз-
вијена у погледу стратегија локалног одрживог развоја као кровних планских докумената и 
да се иначе комплексан систем координације политика поједностави и консолидује у смис-
лу обавеза које ће имати ЛС. У складу са тим, Предлогом закона који је у процедури На-
родне скупштине Републике Србије, предвиђено је усвајање Плана развоја као дугорочног 
документа развојног планирања сваке ЈЛС (за период од најмање седам година) најкасније 
до почетка 2021. године. Овај документ се операционализује средњорочним планом ЈЛС 
који има природу акционог плана увезаног са програмском структуром буџета појединач-
не ЈЛС. Процес извештавања о спровођењу Плана развоја инкорпориран је у извештавање 
о спровођењу средњорочних планова на годишњем нивоу (и тиме и са извештавањем о 
учинцима буџетских програма), уз усвајање посебних извештаја за трогодишњи период 
спровођења Плана развоја.  

СКГО је у протеклој деценији континуирано настојала да локалне самоуправе подржи 
у превазилажењу проблема у процесу стратешког планирања и буџетирања у реализацији 
развојних приоритета. Израђен је значајан број стратегија локалног одрживог развоја, те 
секторских стратегија и модела за исте и инсистирано је на локалном власништву над овим 
документима. Један од најзначајнијих резултата из садашње перспективе, јесте чињеница 
да је локална самоуправа благовремено припремана за интегрисање система стратешког 
управљања јавним политикама, премда у оквирима мање ефикасног система планирања 
одоздо на горе (bottom-up).14 Деловање СКГО у наредном периоду биће усмерено у неко-
лико праваца: 1) сарадњу са надлежним институцијама на централном нивоу како би се 
у току разраде подзаконских аката благовремено у садржинским аспектима утицало на 
питања која су важна за локалну самоуправу; 2) рад са градовима и општинама у циљу 
јачања њиховог знања о новом концепту планског система; 3) израду и тестирања моделa 
појединачних планских докумената; 4) годишње мапирање планских процеса/докумената 

13 По усвајању системског Закона о планском систему, уследиће разрада подзаконских аката од којих су за 
локалну самоуправу кључни они који ће уредити: општу методологију управљања јавним политикама 
укључујући и начин спровођења консултација за документе јавних политика и прописе и јавне расправе; 
поступак припреме предлога Плана развоја и обавезне елементе Плана развоја ЈЛС; методологију средњо-
рочног планирања и извештавања.

14 Према последњим расположивим подацима на основу мапирања локалних стратешких/акционих плано-
ва које спроводи СКГО, регистровано је 897 процеса планирања у општинама и градовима у Републици 
Србији, као и 488 усвојених важећих планова. То значи да градови и општине у Србији, у просеку, имају 
усвојена 2,6 активна стратешка /акциона плана (неке и по 5-6 планова а неке само 1), док је око 0,5 планова 
у процесу израде или је израђено, али није усвојено у локалним скупштинама. Највећи број усвојених пла-
нова чине свеобухватне (кровне, интегралне) стратегије развоја (које укључују и тзв. стратегије одрживог 
развоја), односно значајна већина општина и градова у Србији има такву стратегију. Већина стратешких и 
акционих планова донета је за плански период од 5 до 10 година и истиче 2020. године.
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локалне самоуправе; 5) у складу са расположивим ресурсима и директну подршку ЛС у из-
ради планских докумената, односно у ревизији постојећих како би се испунили стандарди 
новог планског система. У даљем раду СКГО, од посебног значаја ће бити подршка ЛС за 
програмирање и пројектовање потреба на начин који ће омогућити ефикасно коришћење 
развојне помоћи, а пре свега претприступне помоћи ЕУ, као и благовремену припрему за 
коришћење средстава структурних и инвестиционих фондова ЕУ. У том смислу, СКГО 
ће се ангажовати у процесу израде и ревизије Акционог плана за преговарачко поглавље 
22 (Регионални развој и координација структурних инструмената) и његовој примени и 
подршци ЛС у испуњавању предстојећих обавеза у контексту кохезионе политике ЕУ.

4.2.5. Управљање јавном својином

Законом о јавној својини (2011) предвиђено је успостављање права јавне својине ЈЛС над 
имовином чији су корисници oне биле по Закону о средствима у својини Републике Србије. 
Тиме је отворена перспектива јачања локалних надлежности и финансијске аутономије. 
Спровођење овог Закона испоставило се као проблематично и досадашњи ефекти знатно 
су скромнији од очекиваних, а фактичко успостављање јавне својине ЈЛС је споро. Чак 85% 
ЈЛС нема поуздане и комплетне податке о обиму и структури имовине, нити одговарајући 
правни основ за успостављање права својине над објектима и земљиштем. Око 70% ЈЛС 
још је на почетку овог процеса. Опсег проблема наставља се од утврђивања реалне вред-
ности непокретности и повезивања са књиговодственом евиденцијом, преко израде веома 
захтевних прегледа подземне комуналне инфраструктуре, питања правног следбеништва 
за објекте у области културе, спорта и образовања, до финансирања геодетских мерења 
и израде пројектне документације као предуслова за улагање у инфраструктуру. Главни 
узрочници спорог напретка су неконзистентност правног оквира којим је локална само-
управа постављена у неповољнији положај у односу на Републику у погледу успостављања 
права јавне својине, дуготрајност процедура, недостатaк специјализованих кадрова и зна-
чајнa техничкa и финансијскa ограничења. Чињеница да је нужност унапређења у овој об-
ласти препозната Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе, као 
и у приоритетима финансијске помоћи развојних партнера Србије, повољна је за ангаж-
ман СКГО у подршци локалним властима и у успостављању координационих механизама 
са надлежним републичким органима. У сарадњи са њима, СКГО ће наставити заступање 
унапређења правног и процедуралног оквира и поједностављење процеса успостављања 
јавне својине. Упоредо ће пружати континуирану саветодавну подршку и обуку, а у са-
радњи са међународним партнерима и непосредну стручну и финансијску подршку већем 
броју ЈЛС ради даљег развоја управљачких система за вршење свих овлашћења из права 
јавне својине и стављања имовине у функцију развоја.

4.2.6. Примена начела доброг управљања у раду локалне самоуправе

Кључни део системских реформи јесте и успостављање правних, управних и других прет-
поставки за развој доброг управљања на локалном нивоу. У укупној реформи јавне управе и 
друштвеног система, као и у оквиру прилагођавања Србије захтевима ЕУ, питање доброг уп-
рављања у јавним пословима постаје једно од најважнијих. Много је дефиниција концепта и 
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начела доброг управљања,15 али можемо рећи да ефикасност (која је већ разматрана претход-
но), одговорност, отвореност и антидискриминација и поштовање права и различитости, јесу 
свакако начела добре управе. У пракси су сва та начела повезана и једно друго укључују, па их 
заједнички треба и спроводити. Претходних година су на националном нивоу успостављане 
правне, управне и друге системске претпоставке за даљи развој доброг управљања на локал-
ном нивоу, па се може рећи да Србија има правни оквир за питања као што су ефикасност, 
одговорност, отвореност или антидискриминација у раду локалне самоуправе.

Упркос постојању правног и институционалног оквира, и даље постоје значајни изазови 
за остваривање начела одговорности, посебно антикорупције као једног од његовог кључ-
них елемената. По препоруци Извештаја о скринингу у области преговарачког поглавља 23, 
локална самоуправа идентификована је као једна од области посебно осетљивих на коруп-
цију, па треба даље развијати, спроводити и процењивати утицај мера за борбу против ко-
рупције на овом нивоу власти. Анализе Агенције за борбу против корупције указују на број-
не ризике од корупције у раду локалне самоуправе, од којих је добар део специфичан за њу.16 
Ове и друге проблеме законодавац је препознао, па су утврђене мере за њихово отклањање 
и смањивање. Предвиђен је низ мера за превенцију корупције у локалној самоуправи, а 
међу најважнијима су усвајање локалних антикорупцијских планова17 и оснивање сталних 
радних тела локалних скупштина која треба да надзиру њихово спровођење, омогућавање 
транспарентности буџета и јачање механизама за учешће јавности и заинтересованих стра-
на у доношењу локалних прописа. Имајући у виду планиране реформе, пред локалном само-
управом налазе се значајни изазови у примени предвиђених мера антикорупције. СКГО ће 
обезбедити подршку градовима и општинама у примени тих мера, превасходно у изради и 
примени локалних антикорупцијских планова и обуци функционера и службеника.

Отвореност јавне управе, као веома важно начело доброг управљања, одликују два про-
цеса: (1) транспарентност, посебно право на приступ информацијама о раду и документима 
јавне управе и (2) учешће јавности у процесу локалног одлучивања. Србија има, али и даље 
развија, правни и институционални оквир који уређује ова питања. Иако постоје добри 
примери учешћа јавности у процесима одлучивања, посебно током израде локалних стра-
тешких планова одрживог развоја (рађених уз подршку СКГО или других партнера), и даље 
има проблема у остваривању транспарентности локалне самоуправе18 и учешћа грађана у 
одлучивању19. Имајући у виду тренутно стање и обим реформи иницираних прописима 

15 Један од најсвеобухватнијих покушаја одређења овог концепта јесте усвајање Стратегије за иновације и до-
бро управљање на локалном нивоу Савета Европе 2008. године и дефинисање 12 начела доброг управљања.

16 Анализа правног оквира на ризика од корупције – локална самоуправа, Агенција за борбу против корупције (2016).
 www.acas.rs/wp-content/uploads/2016/12/Analiza-pravnog-okvira-na-rizike-od-korupcije-lokalna-samouprava-

FINAL-cir.pdf.
17 Модел локалног акционог плана за борбу против корупције, као део подршке локалним властима, израђен 

је у сарадњи Агенције за борбу против корупције и СКГО и објављен на Интернет страни Агенције.
18 По налазима Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у 2015. години се 

око 24% њему упућених жалби у вези са неиспуњавањем права на доступност информација, односило на ор-
гане локалне самоуправе. Око 25% ЈЛС није објавило Информатор о раду. Видети више: Повереник за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту података о личности, (2016) Извештај о спровођењу Закон о о слободном 
приступун информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2015. годину. 

 www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/izvestajiPoverenika/2015/IZVESTAJ2015/g.izvestaj2015.pdf.
19 По налазима Индекса транспарентности локалне самоуправе који води Транспарентност Србија, стање на нивоу 

целе локалне самоуправе 2015. године није задовољавајуће. Примера ради, само 63 од (тадашњих) 168 градова и 
општина и градских општина одржало је јавну расправу, односно анкетирање или консултативне скупове о буџету.
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и стратешким документима20, градовима и општинама биће потребна значајна подршка. 
СКГО ће посебну пажњу усмерити на потребу изградње капацитета за организовање јав-
них расправа о најважнијим локалним одлукама (првенствено о буџету) и на унапређење 
транспарентности и доступности информација. СКГО ће подржати и даље унапређивати 
капацитете локалне самоуправе за сарадњу и укључивање грађана и организација цивил-
ног друштва (ОЦД) и за унапређење процедура за подршку раду ОЦД.

СКГО кључним елементима доброг управљања сматра поштовање људских и мањин-
ских права, спречавање свих облика дискриминације и родну равноправност. Основна 
сврха локалне самоуправе јесте остваривање права грађана на услуге које им обезбеђују 
задовољавајући ниво квалитета живота. Важно је имати у виду разлике у почетним по-
зицијама и могућностима које различити грађани могу да имају као фактор угрожености, 
а које могу бити стечене током живота или рођењем: инвалидитет, здравствено стање, 
узраст, сиромаштво, непознавање језика, социјална искљученост, етничка или национал-
на припадност, пол, сексуална припадност итд. СКГО се залаже да ови фактори не смеју 
да буду основ дискриминације ни на индивидуалном, ни на институционалном и струк-
турном нивоу. Људска и мањинска права, антидискриминација и родна равноправност 
треба да буду препознати и загарантовани у правном оквиру и примењени на све аспекте 
рада локалне самоуправе. Локалне мере и услуге треба да се пружају различитим катего-
ријама грађана, уз обезбеђивање једнаког нивоа квалитета, а у пружању јавних услуга и 
заштити права треба да постоји разумевање и уважавање различитих почетних позиција 
у друштву, посебно између жена и мушкараца, као и положаја особа са инвалидитетом.

Имајући у виду да је и даље присутна неравноправност полова и посебно недовољна 
заступљеност жена у политичким и управљачким структурама и у јавном животу, за СКГО 
је посебан приоритет унапређивање родне равноправности и спровођење концепта раз-
воја заједнице који укључује потенцијале свих на најефикаснији и социјално одржив на-
чин. Ограничене јавне ресурсе (материјалне, временске, просторне и информационе) тре-
ба распоређивати тако да се уважавају потребе и жена и мушкараца, девојчица и дечака, 
различитих друштвених категорија, а саме локалне власти треба да обезбеде равноправно 
учешће оба пола у процесима политичког одлучивања. У претходном периоду дефинисан 
је стратешки оквир за родну равноправност, иницирана је измена и унапређење законо-
давног оквира и покренути су процеси њихове примене. СКГО ће наставити да се залаже 
за пуну примену националног стратешког плана и унапређење и примену правног окви-
ра, као и за примену Европске повеље о родној равноправности. Како је буџет најважнији 
и најсвеобухватнији израз локалне политике, којим се показује крајњи резултат осталих 
процеса, посебна пажња биће усмерена на подршку општинама и градовима у родно одго-
ворном буџетирању. За спровођење такве реформе у управљању јавном политиком и фи-
нансијама неопходни су унапређени локални механизми за родну равноправност, као и 
висок ниво координације и родне осетљивости у свим секторима локалне самоуправе, па 
ће СКГО интензивно радити на томе. СКГО ће додатно подржати комуникацију и размену 
добрих примера међу градовима и општинама и обезбедити саветодавну подршку локал-
ним властима да спроводе родно осетљиве мере и примењују начела родне равноправности 

20 Као што су реформе односно мере из Закона о локалној самоуправи (нове планиране измене), Акционог 
плана за реформу јавне управе, Смерница за укључивање ОЦД, Акционог плана за Партнерство за отворе-
ну управу (ОГП) и Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици 
Србији за период 2017-2020. године.
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(посебно кроз родну статистику и службену евиденцију, родну анализу послова и праћење 
и прилагођавање услуга овим начелима).

Табела 2. Приказ посебних циљева, мера и индикатора Стратешког плана у области упра-
вљања локалном самоуправом21222324

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА 
Унапређење система управљања 
људским ресурсима у локалној 
управи и реформа организације 
локалне управе

 • Заговарање континуираног унапређења 
система управљања људским ресурсима и 
управљања локалном управом

 • Подршка даљем спровођењу и 
унапређењу система управљања и развоја 
људских ресурса у ЈЛС и реорганизацији 
локалне управе

 • Подршка континуираном развоју система 
стручног усавршавања запослених у ЛС и 
јачању капацитета за обуку запослених у 
локалној управи

 • Просечан капацитет ЈЛС 
за управљање људским 
ресурсима у складу са 
индексом СКГО (ПВ 2016. – 
44%; ЦВ 2021. – 65%)21

 • % ЈЛС које финансирају 
спровођење стручног 
усавршавања локалних 
службеника (ПВ. – биће 
утврђена почетком 201822; 
ЦВ– биће утврђена почетком 
2018)23

 • Просечан % односа основних и 
пратећих функција у локалној 
управи (ПВ 2017. процена 
СКГО – просечно 55/45; ЦВ 
2021. – просечно од узорка ЈЛС 
65/35)24

21 Полазна вредност је заснована на налазима индекса СКГО са почетка 2017. године. Крајем 2017. године од-
носно почетком 2018.године, биће извршено ново мерење капацитета градова и општина у овој области и у 
складу са потребом полазна и циљана вредност биће усклађена са тим.

22 Полазна основа биће утврђена анализом квалификованог узорка локалних буџета за 2018. годину
23 Уколико се изменом прописа у склопу формирања Националне академије за јавну управу уреди другачије 

ово питање, овај индикатор биће усклађен са новонасталим стањем
24 Утврђени просечан однос функција представља процену СКГО. За категоризацију функција и процену про-

сечног односа у локалној самоуправи коришћени су полазни налази ”Функционалне анализе у пилот једи-
ницама локалне самоуправе и установама чији је оснивач ЈЛС”, коју су припремили Macon – Managеment 
and Consulting i Оптимус – Центар за добро управљање за потребе Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, 2017. године. У складу са овом анализом функција представља скуп активности, које обавља 
један или више запослених и које воде постизању једног или више резултата. Имајући у виду међународне 
класификације функција и методологије Светске банке и прилагођавање надлежностима ЈЛС анализа 
указује да постоје два основна типа функција које спроводе ЈЛС: основне и пратеће функције. Основне 
функције су функције које се обављају како би локална самоуправа/установа испунила основне, суштинске 
надлежности дефинисане законом, због којих се она оснива и како би остварила постављене основне циље-
ве. Пратеће функције служе као подршка спровођењу основних функција односно остваривању поставље-
них циљева локалне самоуправе. И основне и пратеће функције се деле на додатне категорије и појединачне 
типске функције. На мањем узорку од 6 ЈЛС утврђено је да је просечан однос између основних и пратећих 
функција у ЈЛС низак, да ови односи варирају по ЈЛС (од 49% : 51% до 59,5% : 40,5%) и да постоји потенцијал 
за значајна побољшања. Анализом се претпоставља да би оптимални однос основних и пратећих функција 
у ЈЛС и установама заједно, требало да се креће у распону од 60%:40% до 70%:30%.
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ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА 
Повећање ефикасности 
административног поступања 
локалне самоуправе 

 • Заговарање организационих реформи и 
оптимизације локалне управе и подршка 
ЛС у овом процесу

 • Подршка унапређењу ефикасности и 
стандардизацији административног 
поступања ЛС и заговарање одговарајућег 
усклађивања националног и локалног 
правног оквира 

 • Идентификовање и промовисање 
најоптималнијих области међуопштинске 
сарадње и подршка развоју и 
успостављању међуопштинске сарадње у 
спровођењу послова локалне самоуправе

 • % ЈЛС које су најмање 60% 
административних поступака 
према странкама усагласиле са 
моделима СКГО и МДУЛС (ПВ 
2016. – 0; ЦВ 2021. – најмање 
75%)

 • Број нових аранжмана 
међуопштинске сарадње у 
заједничком спровођењу 
надлежности локалне 
самоуправе (ПВ 2017. – 0; ЦВ 
2021. – најмање 10)

Унапређење капацитета за 
управљање финансијама 
локалне самоуправе 

 • Заступање интереса локалне самоуправе 
и заговарање континуираног унапређења 
релевантних националних политика и 
закона у области њеног финансирања.

 • Јачање капацитета локалне самоуправе 
за управљање порезом на имовину и 
заговарање даљих реформи у области 
изворних прихода.

 • Подршка даљем спровођењу и 
унапређењу процеса програмског 
буџетирања и његовог усклађивања са 
стратешким и капиталним планирањем.

 • Подршка јачању транспарентности 
јавних финансија, успостављању и јачању 
функција интерне ревизије и буџетске 
контроле.

 • Јачање капацитета локалне самоуправе за 
спровођење јавних набавки.

 • Номинални раст прихода од 
пореза на имовину (ПВ 2016. – 
42.379 милијарди динара25; ЦВ 
2021. – + најмање 15%) 

 • % ЈЛС које припремају буџет 
у складу са методологијом за 
програмско буџетирање на 
годишњем нивоу (ПВ 2017. – 
60%; ЦВ 2021. – најмање 85%)26

 • % ЈЛС који имају успостављену 
интерну ревизију (ПВ - биће 
утврђена до краја 2017 године; 
ЦВ 2021. – најмање 90%)27

Консолидовање планског 
система на локалном нивоу и 
благовремена припрема ЛС 
за коришћење потенцијала 
кохезионе политике ЕУ

 • Заступање интереса локалне самоуправе 
и заговарање континуираног унапређења 
релевантних националних политика и 
закона у области планирања локалних 
јавних политика

 • Подршка ЛС у изради Планова развоја и/
или других планских докумената у складу 
са захтевима планског система

 • Подршка ЛС за планирање и 
програмирање развојних приоритета 
у циљу оптимизације коришћења 
претприступне помоћи ЕУ и будућих 
структурних и инвестиционих фондова ЕУ

 • % ЛС које су усвојиле План 
развоја у складу са захтевима 
новог планског система (ПВ 
2017 – 0; ЦВ 2021 – најмање 
50%)28

25262728

25 Министарство финансија, Билтен јавних финансија, јануар 2017,
 www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/2017/Bilten%20149%20SRB%201304.pdf.
26 Полазна вредност је заснована на истраживањима СКГО
27 Након утврђивања полазне вредности у складу са потребом биће коригована циљана вредност
28 Имајући у виду да још није усвојен Предлог закона о планском систему, планирани показетељ учинка биће 

усклађен након његовог усвајања
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ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА 
Унапређење процеса 
регистрације и управљања 
локалном јавном својином

 • Заговарање реформе правног оквира 
за јавну својину и подршка локалној 
самоуправи у процесу управљања јавном 
својином. 

 • Број ЈЛС које су успоставиле 
регистар јавне својине, 
базе података и оквир за 
делотворно и транспарентно 
управљање јавном својином 
(ПВ 2016. – 30; ЦВ 2021. – 
85)29

Унапређена примена начела 
доброг управљања у раду 
локалне самоуправе 

 • Заговарање континуираног унапређења 
релевантних националних политика 
и прописа који се односе на примену 
начела доброг управљања.

 • Развој и примена система за праћење 
капацитета локалне самоуправе за 
примену начела доброг управљања 
(Индекс доброг управљања).

 • Подршка локалној самоуправи у 
примени начела доброг управљања 
у изради и спровођењу конкретних 
локалних јавних политика и прописа у 
областима као што су: антикорупција, 
транспарентност и партиципација, 
административна ефикасност, 
антидискриминација и родна 
равноправност.

 • % ЈЛС које организују јавну 
расправу у процесу израде 
локалног буџета (ПВ 2015 – 
37%; ЦВ – најмање 80%)30

 • % ЈЛС које имају усвојен/
усклађен ЛПА за 
антикорупцију по моделу АБК 
(ПВ 2017. – 11%; ЦВ 2021. – 
најмање 50%)31

 • % ЈЛС које имају родно 
одговоран буџет (ПВ 2016. – 0; 
ЦВ 2021. – најмање 50%)32

29303132

4.3. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Економски развој у локалној самоуправи чине послови које оне обављају у локалном 
економском развоју (ЛЕР), туризму, пољопривреди и руралном развоју, које су као на-
длежности дефинисане законима и стратешким документима. Законом о локалној само-
управи (2007) локални економски развој дефинисан је као одговорност локалне самоу-
праве, а општине и градови, СКГО и њихови партнери од тада раде на успостављању и 
унапређењу капацитета локалних управа за подршку привреди и побољшање амбијен-
та за улагање и пословање. Највећи стратешки изазови односе се на неусклађеност и 
несинхронизованост прописа, недостатак јасних улога државних и локалних устано-
ва и неравномеран регионални развој, који се одражава на стање инфраструктуре и 

29 Полазна вредност представља процену која је заснована на истраживањима СКГО
30 Полазна вредност дефинисана је на основу података из Индекса транспарентности локалне самоуправе 

(ЛТИ) за 2015.годину, који је израдила Транспаретност Србија
 http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Indeks_transparentnosti_lokalne_samouprave_

LTI_nalazi.pdf
31 Полазна вредност заснована je информацијама Агенција за борбу против корупције са почетка четвртог 

квартала 2017. године и она се односи само на проценат од укупног броја ЈЛС (без градских општина). 
32 Полазна вредност је заснована на процени СКГО о усклађености локалних буџета са обавезама у области 

родног одговорног буџетирања које предвиђају измене Закона о буџетском систему са краја 2015. године. 
СКГО ће ускладити по потреби полазну вредност током 2018. године
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недостатак људских ресурса у појединим градовима и општинама, али и врло захтеван 
процес прилагођавања законодавству ЕУ, нарочито у области пољопривреде и рурал-
ног развоја33.

4.3.1. Локални економски развој

Раст привреде неке појединачне ЈЛС у великој мери зависи од прилагодљивости предузећа 
која у њој послују променама у окружењу и од њихове способности да усвоје и примене нова 
знања и развију нове производе и пословне моделе34. Томе значајно могу допринети и актив-
ности самих ЈЛС, при чему су њихове организационе јединице за локални економски развој 
и подршку улагањима (ЈЛЕРиПУ) кључне за сарадњу и комуникацију са потенцијалним до-
маћим и страним инвеститорима. Законом о улагањима ЈЛЕРиПУ је препозната као субјекат 
улагања, чиме је институционализован досадашњи рад локалних канцеларија за ЛЕР (КЛЕР). 
У Закону је ЈЛЕРиПУ препозната и као једна од мера за подстицање конкурентности ЈЛС. 

У 2015. години евидентирано је 108 градова и општина који имају неку организациону 
форму за обављање послова ЛЕР-а.35 У већини случајева, положај и улога канцеларија за 
ЛЕР (КЛЕР) зависи од локалне политичке ситуације, начина организовања, броја запос-
лених и обима и врсте послова. Запослени у КЛЕР највише су ангажовани на припреми 
и реализацији пројеката, изради стратешких планова, развоју локалне пословне инфра-
структуре и директним инвестицијама. Инвеститори тренутно имају највише програма 
подршке ЈЛС, без обзира на то што велики број њих већ добија подршку и са национал-
ног нивоа. С друге стране, постојећи привредни субјекти, без обзира на њихов капаци-
тет за раст и развој, нису препознати као категорија која дугорочно локалној заједни-
ци може да донесе највише користи.36 Већина ЈЛС сматра да постојећим привредним 

33 Велики утицај на локалних економски развој имају и мере и политике на националном нивоу. Србија је 
последњих година спроводила мере фискалне политике и успостављања повољног пословног и инвести-
ционог амбијента, што је резултирало побољшањем економских токова у 2016. години. Даље смањивање 
буџетског дефицита, убрзана реформа државних предузећа и пореске службе, већа ефикасност инспекција, 
као и смањење удела потрошње на зараде и пензије у БДП-у, уз раст учешћа инвестиција, неке су од препо-
ручених мера економске политике Србије. Потребно је наставити активности на побољшању инвестицио-
ног амбијента, пре свега у ефикасности судства, антикорупцији, испуњењу уговора и заштити власничких 
права. Видети више у ФРЕН, Економски факултет у Београду. Квартални монитор бр. 47.

34 Сектор малих и средњих предузећа (МСП) је, поред страних директних инвестиција, покретач економског 
развоја и запослености у Србији и одлучујуће учествујe у свим економским показатељима, од броја пре-
дузећа, до удела у укупном промету, БДП, увозу и извозу. Влада је усвојила Стратегију за подршку развоју 
малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентости за период 2015-2020. која потпуно уважава 
Европску стратегију 2020. и Акт о малим предузећима. Преговарачко поглавље 20 „Предузетништво и ин-
дустријска политика“, које се односи на МСП, има за циљ раст и развој предузетништва и приватне ини-
цијативе, а самим тим и унапређење конкурентности привреде и састоји се углавном од „меких“ правних 
аката, односно необавезујућих препорука и резолуција. Анализа утицаја процеса ЕУ на локалну самоуправу 
у Србији у области предузетништва и индустријске политике, СКГО, 2017. година

35 registar.centrir.org
36 Посебан проблем је стопа опстанка, којом се мери колико привредних субјеката преживи прве две године 

пословања. Стопа опстанка је у 2015. (за привредне субјекте основане 2013. године) била 64,9%, односно 
35,1% је прекинуло пословање. Посматрајући структуру унутар „преживелих“ привредних субјеката, микро, 
мала и средња предузећа имају много већу стопу опстанка (94,5%) него предузетници (57,7%), што значи да 
се предузећа боље од њих прилагођавају тржишним условима и успешније позиционирају на тржишту. Из-
вештај о привредном развоју Републике Србије у 2016. години. Министарство привреде, 2016. година
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субјектима не треба да обезбеде додатну пословну подршку, него да је довољно њихово 
укључивање у пословне савете у циљу планирања пословног амбијента.37 Још увек није 
довољно развијено системско бављење питањем рада микро, малих и средњих преду-
зећа (ММСПП) на локалном нивоу, нити је подршка њиховом раду адекватно заступље-
на у локалним политикама развоја или  инструментима. Изузетно је важно нагласити 
и да већина КЛЕР нема одговарајућу аналитичку основу (податке о привреди у ЈЛС), 
нити поседује довољно знања о начинима прикупљања и обраде података. Истраживање 
СКГО из 2016. године показало је да више од две трећине ЈЛС нема основне маркетинш-
ке алате за привлачење инвестиција, што је један од основних предуслова за активно 
укључивање у борбу за нове инвестиционе пројектe. Поред тога, ЈЛЕРиПУ треба да буду 
оспособљене за постинвестициону подршку која обухвата накнадну бригу за пословање 
инвеститора када је пројекат реализован. Посебно је значајно истаћи мањак знања и 
активности у анализама привредних кретања, као основе за доношење адекватних и 
квалитетних мера за унапређење ЛЕР. Без ових знања, запослени у КЛЕР не могу бити 
прави и равноправни партнери доносиоцима одлука у овој области, посебно у развоју 
програма подршке привреди. 

Све наведено указује на неопходност даљег унапређења капацитета КЛЕР у правцу 
повећања њихове функционалности и стицања специфичних знања која могу да допри-
несу већој конкурентности ЈЛС. За СКГО ће приоритет бити подршка ЈЛС у унапређењу 
управљања ЛЕР-ом и јачање њихових капацитета у области планирања и реализације 
локалне политике развоја (програм ЛЕР-а, привлачење и реализација инвестиција и 
др.). У наредном периоду за СКГО приоритет остају и активности у правцу смањења 
административних препрека и поједностављање процедура и услова за пословање ло-
калне привреде (кроз ефикасне административне поступке, једношалтерске услуге, дос-
тупност релеватних информација за локалне привреднике, и др. облике реформи посту-
пања и организације рада локалне управе). Посебно је важно да се локалне власти више 
усмере на планирање, дизајнирање и имплементацију инструмената подршке ММСПП. 
СКГО ће настојати да кроз предлагање примене одређених инструмената и подршку из-
градњи локалних капацитета и знања, пружи подршку развијању локалних управа као 
правих сервиса за ММСПП. СКГО ће пружати и директну техничку (пилот) подршку 
једном делу ЈЛС у области унапређења пословне климе и стварања бољих услова за са-
радњу јавног и приватног сектора (првенствено кроз пословне савете и јавно-приватна 
партнерства), као и у процесу анализе конкурентог сектора (анализу ланца вредности) у 
циљу израде и спровођења локалне политике развоја, као и у развијању стратегије брен-
дирања ЈЛС. За локални економски развој важно је унапредити и друге облике подршке 
локалних власти локалној привреди као што су: информисање о доступним програмима 
ЕУ који су њима доступни или подршка њиховим удружењима у развоју пројеката и 
спровођење заједничких пројеката (нпр. из средстава ЕУ). Коначно, развој капацитета 
локалних власти за поштовање правила о додели државне помоћи, представља још један 
од важних приоритета. Зато ће СКГО наставити започете активности на јачању њихових 
капацитета за примену ових правила и за адекватно уклапање државне помоћи са поли-
тиком локалног развоја. 

37 СКГО Анализа инструмената подршке микро, малим и средњим предузећима на локалном нивоу, 2016.
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4.3.2. Туризам

Туризам је годинама препознат као један од кључних стратешких приоритета за раз-
вој, како на националном нивоу, тако и на локалном. Готово да нема града или општи-
не у Србији којој туризaм није у врху приоритета економског развоја. Скоро свака ЈЛС 
има локалну туристичку организацију која се бави промоцијом туристичких потенција-
ла, прикупљањем и објављивањем информација о целокупној туристичкој понуди на свом 
подручју и организовањем туристичких манифестација. Туризам je 2016. директно до-
приносио БДП-у Србије са 2,9%, а индиректно 6%. Инвестиције у туризму чиниле су 4,1% 
укупних инвестиција у Србији, док је девизни прилив био преко милијарду евра у 2016. 
години.38 Имајући у виду ове економске показатеље, туризам још увек није на нивоу који 
је пројектован Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025, и на 
ком вероватно може и да буде. Поменутом Стратегијом дефинисано је 10 туристичких про-
извода и 18 важних дестинација за стране и домаће туристе. У 2017. години најављени су 
први случајеви приватизације бања или стратешких партнерстава за бање. Предуслов за то 
јесте решавање имовинско-правних питања власништва над бањама, пре свега са фондом 
пензијског и инвалидског осигурања (ПИО). Поред тога, постоји очигледан проблем сиве 
економије због непријављивања гостију, нарочито у домаћој радиности. Коначно, важан 
изазов за ЈЛС у развоју бањског туризма јесте немогућност прикупљања прихода по основу 
коришћења природног лековитог фактора.

Пошто је Закон о туризму донео новину да ЈЛС могу (али нису у обавези) да као повере-
ни посао обављају инспекцијски надзор у области туризма, потребно је ојачати њихове ка-
пацитете за то. Законом о туризму предвиђено је и да ЈЛС доносе програм развоја туризма, 
у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, али тек мали број ЈЛС има те 
програме. Постојећи програми развоја туризма израђени су коришћењем различитих ме-
тодологија, због чега се циљеви, активности и резултати не могу систематизовати, а самим 
тим не може се помоћу њих пратити утицај на свеукупни развој туризма у Србији. СКГО 
ће стога пружити подршку ЈЛС у развоју и примени јединствене методологије за израду 
програма развоја туризма у ЈЛС. СКГО ће наставити заговарање доношења прописа који 
могу позитивно утицати на развој туризма на нивоу локалне заједнице. 

4.3.3. Пољопривреда и рурални развој

Улога локалне самоуправе у пољопривреди и руралном развоју дефинисана је низом 
стратешких и законских докумената. Пољопривредна политика и политика руралног раз-
воја39 утврђује се, између осталог, и на локалном нивоу, а ЈЛС могу да утврђују мере за спро-
вођење пољопривредне политике на свом подручју. ЈЛС доноси и спроводи годишњи про-
грам заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Анализе СКГО показују 

38 World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism Economic Impact 2017 Serbia.
39 Треба имати у виду да су 2015. године пољопривреда и прехрамбена индустрија имале 7%, односно 4,2% 

учешћа у БДП, док је те године учешће овог сектора у извозу износило 21,4%, уз растући суфицит. Око 20% 
запослених у Србији ради у пољопривредно-прехрамбеном сектору, а постоји и велика неформална запос-
леност, ЕРП 2017-2019.
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да представници ЈЛС као најзначајнији изазов у руралним срединама препознају лошу ин-
фраструктуру (саобраћајну, комуналну итд.), чему следе ниска конкурентност пољоприв-
редних произвођача и недостатак диверсификације економских активности на селу. Иза-
зов за значајнију улогу ЈЛС у руралном развоју представљају и људски ресурси, тачније 
број, структура и карактеристике запослених који се баве том темом. Половина анализира-
них ЈЛС уопште нема систематизована радна места за послове у области руралног развоја. 
Углавном немају ни стратегије руралног развоја, а капацитети за израду стратегија су огра-
ничени. Значајан број (око 100) ЈЛС израђује локалне програме подршке пољопривреди и 
руралном развоју, којима треба да буду дефинисане праве мере за решавање проблема у ру-
ралним срединама, али то најчешће није случај. Укратко речено, на локалу још увек недос-
тају кадровски капацитети и потребна је боља организациона и стратешка уређеност ове 
области. Градови и општине од 2007. године израђујуе годишње програме заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта, чиме се значајно утиче на унапређење квалитета 
управљања пољопривредним земљиштем, што је један од најбитнијих предуслова развоја 
сеоских подручја. И даље постоје проблеми у примени ове надлежности, првенствено у 
вези са подацима из катастра који се користе за израду ових програма, јер стање земљишта 
не одговара садашњем стању на терену. Постоје и нејасноће и несигурност у поступањима, 
пре свега када су у питању поступци у вези са бесправним коришћењем пољопривредног 
земљишта у државној својини. 

СКГО ће стога подржати ЈЛС у примени релеватних закона, у циљу ефикаснијег упра-
вљања пољопривредним земљиштем и делотворније подршке у области пољопривреде и 
руралног развоја. ЈЛС ће тако бити подржане у области израде и примене годишњих про-
грама за пољопривредно земљиште, у оптималном избору мера подршке кроз локалне про-
граме за пољопривреду и рурални развој, али и у спровођењу стратешких смерница за из-
раду локалних стратегија руралног развоја, као и у процесу спровођења ИПАРД програма 
према корисницима. Иако у првој фази ЈЛС нису директни корисници средстава програма 
ИПАРД, њихова улога је велика јер треба да буду део подршке за спровођење овог програ-
ма, посебно у давању информација и друге врсте подршке пољопривредним произвођачи-
ма у конкурисању за средства. Такође, СКГО ће подржати локалне власти у даљој изградњи 
њихових институционалних и административних капацитета и у развијању међусекторске 
сарадње у локалној заједници и међуопштинске сарадње у овој области.
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Табела 3. Приказ посебних циљева, мера и индикатора Стратешког плана у области еко-
номског развоја

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
Унапређени плански 
и организациони 
капацитети и 
деловање локалне 
самоуправе у ЛЕР-у, 
унапређењу пословног 
амбијента, привлачењу 
инвестиција и подршци 
запошљавању

 • Заступање интереса локалне самоуправе 
и заговарање континуираног унапређења 
релевантних националних политика и 
прописа у области локалног економског 
развоја.

 • Континуирана подршка унапређењу 
управљања локалним економским развојем, 
посебно планирању и спровођењу локалне 
развојне политике и примени различитих 
механизама, инструмената и програма.

 • Пружање подршке локалној самоуправи 
у унапређењу услова за привлачење 
инвестиција и за пружање постинвестиционе 
подршке инвеститорима. 

 • Јачање капацитета локалне самоуправе за 
успостављање и развој сталне сарадње са 
локалном привредом.

 • Подршка локалној самоуправи у 
оптимизацији локалних административних 
поступака према привреди.

 • Подршка локалној самоуправи, 
кроз механизам локалног савета за 
запошљавање, у унапређењу мера активне 
политике запошљавања, као и у спровођењу 
и праћењу мера политике запошљавања.

 • % градова и општина који су 
успоставили организациону 
јединицу за ЛЕР и подршку 
улагањима (ПВ 2016. –74%; ЦВ 2021. 
– најмање 85%)40

 • Број ЈЛС са успостављеним 
Програмом за ЛЕР (ПВ 2016. - 4; ЦВ 
2021. –20)41

 • % ЈЛС које имају локалне 
савете за запошљавање и које 
спроводе активне мере политике 
запошљавања (ПВ 2017. – 87%; ЦВ 
2021. – најмање 90%)42

Ојачани капацитети 
за развој туризма на 
локалном нивоу

 • Заступање интереса локалне самоуправе 
и заговарање континуираног унапређења 
релевантних националних политика и 
прописа у области туризма.

 • Подршка локалној самоуправи у планирању 
и управљању развојем туризма, јачању 
капацитета за преузимање нових 
надлежности и изради и спровођењу 
програмских докумената.

 • % ЈЛС које су израдиле Програме 
развоја туризма (ПВ 2016. –20%; ЦВ 
2021. – најмање 30%)43

 • % ЈЛС које су преузеле овлашћење за 
вршење надзора у области туризма 
(ПВ 2016. – 7%; ЦВ 2021. – најмање 
30%)44

4041424344

40 Полазна вредност је заснована на информацијама из истраживања Центра за равномерни регионални раз-
вој – ЦЕНТРИР “Мапирање канцеларија за локални економски развоја –налази и трендови промена 2012-
2015” http://centrir.org/publikacije

41 Полазна вредност је заснована на информацијама Министарства финансија и комуникацији СКГО са ЈЛС
42 Полазна вредност је заснована на информацијама Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања
43 Полазна вредност је одређена на основну налаза СКГО на узорку од 60 ЈЛС.
44 Полазна вредност је одређена на основну информација из Министарства трговине, туризма и телекомуни-

кација из другог квартала 2017. године
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ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА

Унапређени капацитети 
за израду и спровођење 
стратегија и политике 
пољопривредног и 
руралног развоја на 
локалном нивоу

 • Заступање интереса локалне самоуправе 
и заговарање континуираног унапређења 
релевантних националних политика 
и прописа у области пољопривреде и 
руралног развоја.

 • Подршка локалној самоуправи у изградњи 
капацитета за спровођење релевантних 
закона у области пољопривредног 
земљишта и руралног развоја 

 • Подршка локалној самоуправи у правилном 
избору мера подршке пољопривреди и 
руралном развоју 

 • Подршка локалној самоуправи у спровођењу 
Смерница за израду локалних стратегија 
руралног развоја.

 • Јачање капацитета локалне самоуправе за 
подршку спровођењу ИПАРД програма.

 • % ЈЛС које су усвојиле Програм 
подршке пољопривреди и руралном 
развоју (ПВ 2016. – око 70%, ЦВ 2021 
– најмање 80%)

 • Број ЈЛС које пружају подршку 
потенцијалним примаоцима 
средстава ИПАРД програма (ПВ 2016. 
– 0; ЦВ 2021. – најмање 20)45

45

4.4. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Локални друштвени развој обухвата изворне и поверене послове које локална само-
управа обавља у областима образовања, социјалне заштите и инклузије, здравства, кул-
туре, спорта и омладине. СКГО ће подржавати развој друштвено одговорне и инклузивне 
локалне самоуправе. Залагаће се за израду и унапређење стратешког и правног оквира кроз 
активно учешће локалне самоуправе у процесима спровођења нових јавних политика и 
прописа у овој области. За СКГО су посебно важни циљеви које је Влада Републике Србије 
детаљно разрадила и усвојила у „Програму реформи политика запошљавања и социјалне 
политике“ (ЕСРП), који садржи и активности које се односе на локалну самоуправу. При-
мена ЕСРП представља стратешки процес у државама чланицама ЕУ и прати процес ЕУ 
интеграција као главни механизам за дијалог о приоритетима Републике Србије у области 
социјалне политике и запошљавања у процесу приступања ЕУ. СКГО ће посебно подржа-
вати градове и општине у спровођењу мера и активности које произилазе из ЕСРП и пра-
тиће, анализирати и извештавати национални ниво о активностима локалне самоуправе. 
Једна од кључних смерница друштвеног развоја јесу и стандарди ЕУ и европски стратешки 
оквир за области образовања, социјалне заштите, здравства, културе, спорта и омладине, 
а пресудан утицај на друштвени развој у Србији имају преговори о њеном чланству у ЕУ. 
Недоследна примена прописа у овим областима тренутно је кључни проблем на локалном 
нивоу, а последица тога су недостаци који обухватају законске и финансијске препреке, као 
и недостатак капацитета и политичке воље.

Главни изазови друштвеног развоја у Србији су незапосленост и социјална искљученост, 
демографска девастација, стопа смртности и обољевања од превентабилних болести, као и 
неповољна образовна структура становништва. Главни елементи социјалне искључености 

45 Под подршком се првенствено подразумева обезбеђивање односно преношење релевантних и неопходних 
информација о могућностима пројеката, захтевима и управљачким процедурама.
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(сиромаштво, незапосленост и недостатак социјалних контаката) искључују појединце, па 
чак и читаве заједнице из развојних токова друштва, посебно у руралним срединама Србије. 
Стога ће СКГО подржавати локалне власти у спровођењу интерсекторски повезаних 
јавних политика и јачању њиховог капацитета за спровођење квалитетних, доступних, 
инклузивних, и ефикасних мера у областима социјалне и здравствене заштите, образовања, 
запошљавања, спорта, културе и омладине.

4.4.1. Социјална заштита

Сектор социјалне заштите треба да грађанима ствара једнаке могућности за самоста-
лан живот у заједници, подстиче социјалну укљученост, предупређује злостављање, зане-
маривање и експлоатацију (и отклања њихове последице), унапређује међугенерацијску 
солидарност и породичне односе, обезбеђује доступност услуга и остваривање права у 
социјалној заштити и одржава минималну материјалну сигурност и независност поје-
динца и породице у задовољавању животних потреба. Стратешки и законски правци од 
значаја за социјалну заштиту још увек нису до краја дефинисани, а локална самоуправа 
се суочава са бројним изазовима, међу којиима се истичу недостатак предвидивих поли-
тика и стратешких праваца у делу децентрализованих надлежности социјалне заштите; 
недовољно усаглашена међусекторска сарадња (посебно у раду међуресорних комисија); 
недовољно издвајање за развој и одрживост услуга социјалне заштите; недовољан број 
лиценцираних пружалаца услуга; недовољно препознавање потенцијала међусекторских 
услуга (нпр. социо-здравствених) и међуопштинских услуга и недостатак људских ресур-
са, како у одељењима за друштвене делатности, тако и у установама социјалне заштите 
чији је оснивач локална самоуправа. Нешто мање од половине градова и општина (48%) 
има посебну буџетску линију намењену спровођењу Стратегије развоја социјалне зашти-
те. Услуге социјалне заштите углавном се финансирају на класичан начин, према буџету 
у коме су именовани буџетски корисници. Две најзаступљеније услуге су помоћ у кући 
за старије (47,1%) и дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (34%). Међу 
пружаоцима услуга најзаступљенији су центри за социјални рад, док су јавне набавке као 
вид организовања ових услуга недовљно заступљене. Локалне самоуправе првенствено 
препознају и финансирају услугу помоћи у кући за одрасле и старије (у 13% ЈЛС), док су 
остале услуге спорадично заступљене. ОЦД као пружаоци услуга су препознати само код 
три врсте услуга и то: помоћ у кући за одрасле и старије (18%), лични асистент (12%) и 
дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (10,3%). Планирање, управљање и 
праћење у области социјалне заштите углавном не спроводе систематски и континуирано, 
него тек спорадично. 

Имајући у виду постојеће стање, СКГО ће подржати општине и градове у изради про-
грама социјалне заштите, стандардизовању спровођења надлежности у програмима дечије 
и социјалне заштите и унапређењу капацитета запослених. СКГО ће радити на стварању 
услова за даље развијање међуресорних услуга, повећање издвајања из локалног буџета за 
услуге социјалне заштите и развијање међуопштинских услуга. За СКГО је веома важно 
даље унапређивање рада интерресорних комисија и зато ће настојати да подржи ЈЛС у њи-
ховом раду на процењивању потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и со-
цијалне подршке деци и ученицима. 
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4.4.2. Социјална инклузија

Социјална (друштвена) искљученост је на нивоу земаља чланица ЕУ дефинисана као 
процес у коме су одређени  појединци гурнути на маргине друштва и спречени да својим 
пуним капацитетима учествују у економским, друштвеним и културним токовима. Стопа 
ризика од сиромаштва у Србији је 25,4%46, а трећина грађана сматра да тешко живи. Овакве 
појаве појединца или групе становништва удаљавају од могућности за образовање, запос-
лење и  остваривање  прихода,  као и од укључивања и учешћа у активностима у заједници. 
Искључени  појединци или групе имају недовољан и неадекватан приступ институцијама, 
органима власти и процесима доношења одлука. СКГО ће се залагати за даљи развој локал-
них инклузивних политика за све појединце из рањивих и маргинализованих група. СКГО 
ће подржати општине и градове у препознавању индикатора „Популација под ризиком си-
ромаштва или социјалне искључености“47 који представља  „основни“ показатељ праћења 
сиромаштва и социјалне искључености а који рефлектује део популације који је: у ризику 
сиромаштва или озбиљно материјално депривиран или се налази у домаћинствима са вео-
ма ниским радним интензитетом, а циљу дефинисања инклузивних политика.

Ромска заједница је једна од најсиромашнији и најугроженијих група у Србији, са 
акутним социјалним проблемима. Чак 78% Рома суочава се са ризиком од сиромаштва 
(спрам 25,4% укупног становништва Србије), док је стопа незапослености Рома значајно 
већа (41,8%) у односу на укупно становништво (15,3%). Посебно тежак положај Рома је и 
један од разлога усвајања друге по реду националне Стратегије за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња за период 2016-2025, којом је предвиђена значајна улога и одговорност 
локалних власти. Ово ситуација је последица и недовољне укључености ромске деце у 
систем образовања и још увек недовољно развијених механизама за њихово свеобух-
ватније укључивање и редовно похађање наставе ромских ученика. Само 5,7 % ромске 
деце укључено је у систем предшколског образовања (спрам  50,2% укупног становништ-
ва), а основну школу завршава око 64%, док је на нивоу Србије то 93,4%.48 Смртност је 
двоструко чешћа, док је трајање живота знатно краће (62 године према 73).49 Имајући у 
виду идентификоване потребе Ромске националне мањине, СКГО ће градове и општине 
подржати у развијању и унапређењу институционалног, програмског и оперативног ок-
вира за спровођење локалних политика инклузије Рома. Посебан акценат биће посвећен 
даљем развоју и унапређењу мобилних тимова за инклузију Рома, развоју механизама 
за усклађивање локалних политика и израду и спровођење одговарајућих локалних ак-
ционих планова и програмских буџета у циљу постизања равноправних могућности за 
једнаким приликама и бољим животом свих грађана Србије.

46 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/Dogadjaji/Mapa-siromastva-u-Srbiji.pdf
47 Видети више на:
 http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/socijalno-ukljucivanje-u-rs/statistika/lica-pod-rizikom-siromastva-ili-socijalne-

iskljucenosti-indikator-arope/
48 За ове и друге статистичке податке видети: Извештај о спровођењу Стратегије за социјалну инклузију Рома 

и Ромкиња 2016-2025 у 2016. години страна 89:
 http://www.minrzs.gov.rs/files/izvestaj__strategija_romi_2016_2025_u_2016_godini.pdf
49 Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији (2016-25).
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4.4.3. Здравље

Нацрт будуће Стратегије јавног здравља заснива се на европској политици „Здравље 
2020“ и тежи промовисању здравља и примарне превенције. Њени циљеви треба да се ост-
варују кроз све облике партнерства за здравље , уз нагласак на интердисциплинарности 
и међусекторској сарадњи. Главни изазови ЈЛС су: (1) недовољан ниво сарадње и кому-
никације са ресорним установама и осталим чиниоцима; (2) неусклађеност прописа; (3) 
недовољно издвајање из буџета за здравство на локалном нивоу (око 1% у просеку); (4) 
недовољни капацитети за бављење здравством (занемарљив број запослених у локалној 
управи ангажовано је на пословима у овој области); (4) недовољно активни локални саве-
ти за здравље; (5) недовољна испуњеност законских обавеза ЈЛС када је реч о планирању 
јавног здравља (само три ЈЛС имају усвојене планове јавног здравља), редовном праћењу 
здравственог стања становништва, доношењу програма у области јавног здравља и јачању 
капацитета и (6) недовољна заштита права пацијената (по налазима СКГО, овај институт 
не функционише у потпуности у око 30% ЈЛС ). У систему примарне здравствене заштите, 
главни преблеми су велики дугови апотека и домова здравља добављачима лекова. Ово је 
допринело разматрањима, на националном нивоу, да поново преузме примарну здравстве-
ну заштиту. У исто време, мањак кадрова и неодговарајући критеријуми РФЗО доприносе 
чињеници да доступност примарној здравственој заштити није иста за све становнике Ср-
бије,50 што се односи и на покривеност хитном и неодложном медицинском помоћи.51

СКГО ће, у партнерству са Министарством здравља и институтима и заводима за јав-
но здравље, подржати развој здравствено одговорне локалне самоуправе. Приоритет ће 
бити подршка изради планова јавног здравља, процена ризика за јавно здравље и планова 
за очување здравља у ванредним ситуацијама. СКГО ће наставити да подржава оштине и 
градове у обезбеђивању функционалног система заштите права пацијената на локалном 
нивоу и загарантованих права за све, с нагласком на маргинализоване групе, јачањем ви-
дљивости права пацијената, развојем капацитета локалне самоуправе за спровођење ове 
надлежности и умрежавањем свих чинилаца. СКГО ће наставити јачање капацитета запос-
лених у друштвеним делатностима и локалним саветима за здравље. СКГО ће заступати 
и подржавати право на доступну, ефикасну и квалитетну примарну здравствену заштиту 
за све, с нагласком на интегрисање друштвених и здравствених услуга (нпр. помоћ герон-
тодомаћица, палијативна нега и збрињавање оболелих у терминалним фазама болести). 
Интегрисане услуге на локалном нивоу нису у довољној мери развијене и константне, па ће 
подршка њиховом развоју бити део активности СКГО, посебно ради размене искустава и 
добрих примера међу ЈЛС.

50 Доступност здравственој заштити је неједнака. Најугроженији су стари, сиромашни, незапослени, Роми, 
особе са инвалидитетом и сеоско становништво. Потребе за здравственом заштитом, због дугог чекања, 
удаљености и финансијских разлога, није остварио сваки трећи становник Србије (30,7%). Институт за јав-
но здравље Србије ”Др Милан Јовановић Батут”: Република Србија: Одабрани показатељи за 2015.годину.  

51 По подацима са краја 2015. године, 87 општина није имало службу хитне медицинске помоћи као посебну 
организациону јединицу.(Уредба о Плану мреже здравствених установа и Организациона структура здрав-
ствених установа у Републици Србији (пресек 31.12.2015.), Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут”) 
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4.4.4. Образовање

У систему образовања, локална самоуправа највећу одговорност има за предшкол-
ско васпитање и образовање (ПВО). Оно је у највећој мери децентрализовано и његово 
регулисање спада у најважније надлежности локалне самоуправе. Око 50% деце узрас-
та од 3 до 5,5 година обухваћено је предшколским васпитањем и образовањем52. Посеб-
но забрињава податак да су у програме предшколског васпитања и образовања значајно 
мање укључена деца из породица лошијег социо-економског статуса, сеоска деца, деца 
родитеља са средњим или нижим образовањем, деца са сметњама у развоју и ромска деца. 
Општине и градови се у спровођењу надлежности у овој области суочавају са бројним 
изазовима, а главни су мањак броја предшколских установа (вртића и јаслица) и недовољ-
на прилагођеност система предшколских установа потребама корисника и друштва. ЈЛС 
имају одређене надлежности и у основном и средњем образовању, попут учествовања у 
управљању школама, обезбеђивања услова за функционисање школских објеката, подрш-
ке стручном усавршавању наставника или праћења и предузимања мера за смањивање 
броја напуштања школе.

Један од највећих изазова у образовној политици, уједно и један од циљева друштве-
ног развоја, на коме је СКГО радила, јесте прилагођавање образовања потребама тржишта 
рада. На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПН), а уз 
учешће Привредне коморе Србије и СКГО, 2016. године покренуто је прилагођавање обра-
зовних профила потребама локалног тржишта рада53 и израда правног оквира за регули-
сање те области. СКГО ће настојати да подржи ЈЛС у изградњи капацитета за планирање 
и управљање квалитетном, доступном и инклузивном образовном политиком. Посебно ће 
бити важно да СКГО подржи градове и општине у раду на прилагођавању образовања по-
требама тржишта рада.

4.4.5. Омладинска политика, спорт и култура

Национална стратегија за младе усвојена је за период 2015-2025. У њој се питање омла-
динске политике посматра међусекторски, а млади су као циљна група препознати у девет 
области. По Закону о младима и Националној стратегији за младе, задатак ЈЛС је да усвоје 
локалне акционе планове за младе, зарад спровођења циљева Националне стратегије на 
локалном нивоу. Отворено је преко 130 канцеларија за младе, као административних тела 
ЈЛС за системску бригу о младима. Подаци СКГО показују, међутим, да су локални акцио-
ни планови истекли и/или да је потребно да се прилагоде новом националном стратешком 
оквиру. Највећи изазови за ЈЛС у спровођењу омладинске политике су институционализа-
ција канцеларија за младе (препознавање ових послова у систематизацији радних места и 
јачање капацитета запослених) и формирање буџета за спровођење омладинске политике.

52 Припремним предшколским програмом (ППП) који је обавезан обухваћено је око 95% деце у Србији.
53 У партнерству МПН, ПКС и СКГО развијен је партнерски модел мапирања потреба тржишта рада и упис-

них капацитета средњих скола, чиме је започето прилагођавање образовних профила потребама локалног 
тржишта рада. Према плану уписа у средње школе за школску 2017/2018. годину, 127 средњих стручних 
школа (34%), у 69 градова и општина, понудиће образовање по дуалном моделу или са његовим елементима, 
у сарадњи са преко 2000 предузећа.
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СКГО ће наставити да се залаже за развој и спровођење локалне омладинске политике, 
кроз системску подршку ЈЛС у њеном планирању и институционализацији канцеларија за 
младе. СКГО ће радити и на јачању капацититета за препознавање и интеграцију потреба 
младих у различитим локалним јавним политикама, а нарочито у политикама које за циљ 
имају унапређење здравља, безбедности, запошљавања и толеранције.

Институционални оквир у области спорта је у великој мери заокружен, чиме је оства-
рен напредак у модернизацији и регулисању система спорта у целини54. Новим правним 
оквиром јасно су дефинисана права и обавезе свих релеватних чинилаца, а посебна пажња 
усмерена је на унапређења у области финансирања и надлежности локалне самоуправе. 
СКГО је у сарадњи са Министарством омладине и спорта (МОС) понудила моделе локал-
них аката за ову област (финансирање спорта, категоризација у спорту) и организовала низ 
активности подршке ЈЛС у примени новог стратешког и правног оквира55.

Иако се ствари крећу у добром правцу, СКГО ће наставити јачање капацитета градова 
и општина за спровођење система финансирања спорта, који ће бити конзистентан и са 
јасним критеријумима на основу којих се додељују буџетска средства и дефинишу носио-
ци активности. СКГО ће настојати да подржи увођење спортске инспекције на локалном 
нивоу, која је, Законом о спорту, дефинисане као надлежност локалне самоуправе. СКГО 
ће чланицама пружати подршку у спровођењу приоритета дефинисаних националним и 
локалним стратешким документима у области развоја школског и рекреативног спорта, 
врхунског спорта и спортске инфраструктуре.

Културни ресурси на нивоу локалне самоуправе нису довољно препознати као потен-
цијал културно-економског развоја, за разлику од већине држава и градова у ЕУ, који ак-
ценат стављају на развој креативних индустрија као генератора и културног развоја и еко-
номског раста. Према истраживањима СКГО и других партнера о раду локалне самоуправе 
у области очувања културно-историјског наслеђа и културне политике уопште, постоји не-
достатак стратешко-планског приступа у очувању, управљању и промоцији културно-ис-
торијског наслеђа и културе. Узрок је недостатак стратешког приступа на националном ни-
воу, као и постојећи институционално-правни оквир који недовољно прецизно дефинише 
надлежности локалне самоуправе у овој области. Култура се на локалном нивоу пре свега 
препознаје као трошак и маргинализована је у односу на друге области. Општине и градо-
ви међутим имају одговорност за развој културе, посебно позоришне делатности, очувања 
културно-историјског наслеђа и рада библиотека и архива.

Пошто се очекује усвајање Националне стратегије за културу, којом треба поставити 
основе и смернице развоја културе у наредних 10 година, СКГО ће подржати градове и 
општине у примени нових стратешких смерница и у изради локалне културне политике. 
СКГО ће их такође подржавати у квалитетном и ефикасном успостављању система коор-
динације и међуресорне и међусекторске сарадње, ради веће доступности и разноликости 
културних садржаја.

54 Национална стратегија развоја спорта донета је 2014. године, а Закон о спорту 2016.
55 Ова сарадња допринела је значајним резутатима – током 2015 и 2016. усвојено је 138 локалних програма 

развоја спорта, а буџетска средства намењена овим програмима значајно су увећана – од 2,46% у 2012. до 
4,29% у 2016. години.
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Табела 4. Приказ посебних циљева, мера и индикатора Стратешког плана у области друштве-
ног развоја

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ОБЈЕКТИВНО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
Унапређено 
функционисање 
и примена 
надлежности локалне 
самоуправе у области 
социјалне заштите

 • Заступање интереса ЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области 
социјалне заштите.

 • Подршка ЛС у изградњи капацитета за планирање 
и стратешко управљање доступном, квалитетном 
и ефикасном социјалном заштитом.

 • Број ЈЛС које имају програм 
унапређења социјалне заштите 
(ПВ 2016. – 8, ЦВ 2021. – 75)56

Наставак развоја 
институционалних 
механизама за 
спровођење 
политике социјалне 
инклузије Рома и 
Ромкиња у локалним 
заједницама

 • Заступање интереса ЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области 
инклузије Рома и Ромкиња.

 • Подршка ЛС у изградњи капацитета за планирање 
локалних политика и развој локалних механизама 
за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

 • Подршка ЛС у спровођењу инклузивних политика 
и мера у области инклузије Рома и Ромкиња.

 • Број ЈЛС које имају успостављене 
Мобилне тимове за инклузију 
Рома и Ромкиња (ПВ 2016 – 20; ЦВ 
2021 – 50)57

 • Број ЈЛС које имају актуелан ЛАП 
за инклузију Рома и Ромкиња (ПВ 
2016 – 29; ЦВ 2021 – 40)58

Унапређено 
спровођење 
функција локалне 
самоуправе у области 
здравља

 • Заступање интереса ЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области јавног 
здравља.

 • Подршка развоју јавно-здравствено одговорне 
локалне самоуправе.

 • Подршка ЛС у обезбеђивању функционалног, 
транспарентног и доступног система заштите права 
пацијената у циљу остваривања права на доступну, 
квалитетну и ефикасну здравствену заштиту. 

 • % ЈЛС које су усвојиле планове 
јавног здравља; ПВ 2016. – 2%; ЦВ 
2021. – најмање 50%)59

 • % ЈЛС са формираним локалним 
системом заштите права пацијената 
- успостављеним саветницима 
за заштиту права пацијената 
основаним и функционалним 
Саветима за здравље (ПВ 2016. – 
48%; ЦВ 2021. – најмање 75%)60

Унапређено 
деловање локалне 
самоуправе у 
области образовања, 
са акцентом на 
прилагођавање 
образовања 
потребама тржишта 
рада

 • Заступање интереса ЛС и заговарање 
континуираног унапређење релевантних 
националних политика и закона у области 
образовања.

 • Подршка ЛС у изградњи капацитета за планирање 
и управљање квалитетном, ефикасном, доступном 
и инклузивном образовном политиком

 • Подршка ЛС у прилагођавању образовања 
потребама тржишта рада

 • Број основаних и функционалних 
интерресорних комисија - ИРК (ПВ 
2016. – 136; ЦВ 2021. – 140)61

 • % ЈЛС у којима се спроводи систем 
дуалног образовања (ПВ 2017. – 
47%;ЦВ 2021. – најмање 65%)62

56575859606162

56 Полазна вредност је заснована на информацијама Мреже СКГО за социјалну заштиту из 2016. године.
57 Полазна вредност се заснива на подацима Републичког завода за статистику
58 Полазна вредност се заснива на информацијама добијених преко вебсајта Републичког завода за статисти-

ку и информацијама СКГО Мреже за инклузију Рома из 2015. године
59 Полазна вредност представља процену СКГО која се заснива на истраживању СКГО из 2015. и 2016.
60 Полазна вредност представља процену СКГО на основу годишњег извештаја Министарства здравља и ана-

лизи Заштитника грађана из 2016. године (Посебан извештај Заштитника грађана о раду механизама за 
заштиту права пацијената са препорукама)

61 Полазна вредност је заснована на истраживању Пројекта „Унапређење професионалне подршке у заједни-
ци - оснаживање капацитета ИРК’’ које је спроводио ЦСП, УНИЦЕФ

62 Полазна вредност се заснива на истраживању Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Под 
спровођењем система подразумева се да у ЈЛС барем једна средња школа има потписан уговор са представ-
ницима привреде и локалне самоуправе о спровођењу система дуалног образовања током школске године.
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СТРАТЕШКИ ПЛАН за период 2018 – 2021. године

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ОБЈЕКТИВНО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
Ефикасна 
примена локалних 
надлежности и 
мера у областима 
омладинске 
политике, спорта и 
културе

 • Заступање интереса ЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области 
омладинске политике, спорта и културе

 • Јачање капацитета ЛС за стратешко управљање, 
одговорно спровођење и финансирање локалне 
спортске политике и обезбеђивање доступности 
спорта за све

 • Подизање капацитета ЛС за развој и праћење 
омладинске политике и препознавање и 
уграђивање потреба младих у друге области 
локалне јавне политике. 

 • Подршка унапређењу и јачању капацитета ЛС у 
области културе и културно-економског развоја

 • % ЈЛС које имају усвојен 
Правилник о финансирању спорта 
у ЈЛС (ПВ 2017. – 40%;ЦВ 2021. – 
најмање 80%)63

 • Број ЈЛС које имају успостављену 
спортску инспекцију (ПВ 2015. – 7; 
ЦВ 2021. – 25)64

 • Број ЈЛС у којима је 
систематизовано радно место 
које се бави питањима младих и 
омладинском политиком (ПВ 2016. 
– 66; ЦВ 2021. – 100)65

 • Број усвојених локалних акционих 
планова за младе (ПВ 2016. – 56; 
ЦВ 2021. – 100)66

 • % ЈЛС које имају локални план 
развоја културе (ПВ 2017. – 4%; ЦВ. 
2021 – најмање 20%)67

6364656667

4.5. УРБАНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Област урбаног развоја и заштите животне средине обухвата бројне и значајне посло-
ве локалне самоуправе – као што су урбанизам, комуналне делатности, заштита и уна-
пређење животне средине, управљање ванредним ситуацијама и смањење ризика од ка-
тастрофа, становање и изградња, комунална енергетика и енергетска ефикасност. Ова 
област заснована је на изворним и повереним надлежностима локалне самоуправе и на 
стратешким опредељењима Републике Србије. Поред националног правно-регулаторног и 
стратешког оквира за области урбаног развоја и заштите животне средине, можда и пре-
судан утицај има процес преговора о чланству Србије у ЕУ. У процесу приступања ЕУ и 
усклађивања са њеним стандардима, градови и општине у Србији ће се суочити са многим 
изазовима, али ће такође, уз одговарајућу припрему, бити у позицији да остваре многе 
користи за себе и своје грађане. Недоследна примена прописа у области урбаног развоја и 
заштите животне средине тренутно представља кључни недостатак на локалном нивоу, а 
последица је неколико законских и финансијских препрека, као и недостатка капацитета, 
свести и политичке воље.

Ова област је у тесној вези са циљевима одрживог развоја УН 2030. које су светски лиде-
ри усвојили 2015. године, а та веза посебно је истакнута у Циљу 11, који се односи на одр-
живе градове и људска насеља. Овај циљ је усмерен ка креирању инклузивних, безбедних, 

63 Полазна вредност се заснива на истраживању Министарства омладине и спорта и СКГО из 2017. године
64 Полазна вредност је заснована на информацијама Спортског савеза Србије из 2017. године
65 Полазна вредност је заснована на информацијама Асоцијације за младе и Министарства омладине и спорта 

из 2017. године
66 Полазна вредност је заснована на информацијама Асоцијације за младе и Министарства омладине и спорта 

из 2017. године
67 Полазна вредност је заснована на информацијама Министарства културе
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отпорних и одрживих градова и људских насеља. Поред тога, у преосталих 16 циљева одр-
живог развоја препознају се и други задаци локалних власти усмерени на побољшање ква-
литета живота, као што су обезбеђивање чисте воде и санитација, доступна и чиста енер-
гија, борба против климатских промена и очување екосистема. Изазови у домену заштите 
животне средине, урбаног развоја и пружања комуналних услуга које препознају градови 
и општине у Србији, заједнички су и својствени локалним самоуправама на глобалном ни-
воу. СКГО ће се и даље залагати да се смернице из глобално признатих конвенција и међу-
народних општеобавезујућих докумената нађу у јавним политикама, како на националном 
тако и на локалном нивоу.

4.5.1. Климатске промене и заштита животне средине

Област заштите животне средине у глобалним размерама све је више окренута циљеви-
ма који ће допринети успоравању климатских промена, које постају претња како на глобал-
ном тако и на локалном нивоу. Као одговор на изазове промене светске климе, у Паризу је 
2015. постигнут Глобални споразум о клими. У складу са њиме, ЕУ задаје све амбициозније 
циљеве које њене чланице треба да остваре у многим аспектима заштите животне средине. 
Стога се у ЕУ усваја нова регулатива, прописују нови стандарди и препоручују нове најбоље 
доступне технологије за све који својом делатношћу утичу на емисију загађујућих материја 
и гасова са ефектом стаклене баште. Пошто се ови прописи у великој мери спроводе на 
локалном нивоу, СКГО ће наставити да упознаје градове и општине у Србији са правним 
тековинама ЕУ и успешном праксом европских градова и општина. Посебну пажњу СКГО 
ће посветити промовисању концепта одрживе урбане мобилности, који је део европских 
тековина у области саобраћајне-транспортне политике, и то разменом искустава са гра-
довима у региону и Европи, коришћењем постојећих ресурса (ЦИВИНЕТ мрежа) и креи-
рањем нових, у циљу јачања свести о неопходности локалног деловања на промоцији немо-
торизованих видова саобраћаја који не угрожавају животну средину.

Како Србији предстоји усаглашавање са правним тековинама ЕУ, од директива до 
праксе, СКГО препознаје најмање два начина да своје чланице подржи у том процесу – 
(1) учешћем у преговарачком процесу у оквиру поглавља 27 „Животна средина и клима“, 
којим СКГО настоји да допринесе објективизацији рокова у којима ће се тековине ЕУ у 
потпуности транспоновати и применити у Србији, као и (2) подршком градовима и општи-
нама у развијајању капацитета за пуну примену прописа ЕУ на локалном нивоу. У систему 
заштите животне средине то значи подизање капацитета локалних управа, кроз бољу ор-
ганизацију, стално усавршавање запослених и континуирано оснаживање и укључивање 
заинтересованих чинилаца у планирање и доношење одлука. Остварени ниво сарадње са 
министарством надлежним за заштиту животне средине омогућава учешће представника 
локалне самоуправе у раним фазама припреме прописа, што ће бити важно поље деловања, 
нарочито у наредној фази усаглашавања домаћег законодавства са тековинама ЕУ. 

Анализе СКГО и других актера у овој области, показују да градови и општине имају 
проблема у процесу планирања и коришћења средстава из фондова за заштиту животне 
средине (нису све ЈЛС усвојиле програм коришћења средстава; смањује се износ сред-
става који се планира за животну средину; није сасвим сигурно да ли су све планиране 
и финансиране локалне мере биле адекватне за спровођење политике заштите животне 
средине, и др.). Примена прописа биће обезбеђена само уколико ЈЛС на одговарајући 
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начин организују послове заштите животне средине унутар својих управа. Зато ће СКГО 
радити на развијању капацитета локалних власти за припрему и спровођење локалних 
програма коришћења средстава за заштиту животне средине. Такође, имајући у виду зна-
чајне одговорности локалне самоуправе у овој области, СКГО ће се залагати за повећање 
броја службеника који раде на питањима заштите животне средине у локалним упра-
вама. СКГО ће се залагати и за непрестано стручно усавршавање, материјално-технич-
ко опремање, и јачање финансијских средстава која би била на располагању локалним 
властим, јер је то неопходно за остварење многобројних усвојених националних циљева 
у области заштите животне средине. Коначно, развијањем и спровођењем општинских 
пакета подршке и подршком за оснивање и рад локалних зелених савета, СКГО ће ди-
ректно помагати својим чланицама да ојачају капацитете у области животне средине (пр-
венствено у унапређењу услуга у домену управљања отпадом и комуналним водама) и да 
успешно спроводе једну од најважнијих тековина ЕУ овој области, а то је учешће грађана 
и свих заинтересованих страна у планирању и одлучивању о питањима животне средине 
на локалном нивоу. 

4.5.2. Становање

Реформе у области становања, инициране изменом Закона о становању и одржавању 
зграда 2016. године, започињу 2017. и кулминираће у периоду важења овог стратешког 
плана (2018-2021). Успех ове реформе у многоме ће зависити од политичке подршке и на-
ционалних (посебно ресорног министарства) и локалних органа. После више од 20 година, 
доношењем овог закона створени су услови да се заустави пропадање стамбеног фонда 
и да се управљање стамбеним зградама и њихово одржавање професионализују. Новим 
законом предвиђена је и знатно активнија улога локалне самоуправе у вођењу локалне 
стамбене политике, али и у надзору над спровођењем прописа. Општине и градови биће 
у прилици да активније помажу и планирају разне видове подршке власницима станова 
у домену енергетске ефикасности, јер овај закон њу, као и одржавање стамбених зграда 
у целини, препознаје као јавни интерес. Како су капацитети локалне самоуправе и даље 
недовољно развијени, биће потребно развијати разне видове подршке ради промовисања 
њене активније улоге у унапређењу енергетске ефикасности у стамбеном сектору. Посеб-
ну пажњу биће потребно посветити и стамбеној подршци. Закон о социјалном становању 
престао је да важи, док се Законом о становању и одржавању стамбених зграда препознаје 
читав спектар видова стамбене подршке, а акценат на њиховом спровођењу је на локал-
ном нивоу. У циљу сагледавања реалних потреба становништва, градови и општине биће 
у прилици да израђују локалне стамбене стратегије, а затим и да их спроводе кроз разли-
чите пројекте стамбене подршке. Најзначајнију улогу у том процесу треба да имају локал-
не стамбене агенције, а СКГО ће наставити да промовише њихово успостављање. Како је 
стамбена подршка усмерена ка свим деловима друштва који стамбене потребе не могу да 
задовоље на тржишту, СКГО ће наставити да заговара потребу да се најрањивије и марги-
нализоване групе и њихове потребе нађу у локалним стамбеним стратегијама (расељена 
лица, избеглице, особе са инвалидитетом, жене жртве насиља, Роми…). Посебну пажњу 
ће бити потребно поклонити унапређењу услова становања у подстандардним насељима 
претежно насељеним ромском популацијом, као и интегрисању ових насеља у урбана ткива 
ради спречавања даље дискриминације.
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4.5.3. Комуналне делатности

Комуналне делатности су већ веома дуго једна од изворних надлежности локалне са-
моуправе, коју градови и општине пружају на традиционалан и устаљен начин. Реформе у 
овој области дуго се најављују и спремају, али још нису започете у пуној мери. Комуналне 
делатности су и даље оптерећене наслеђеним проблемима, који обухватају застарелост ин-
фраструктуре и опреме, недостатак финансијских средстава за инвестиције, нерешен ста-
тус имовине јавних комуналних предузећа, неефикасно управљање, неадекватни паритети 
цена комуналних услуга и политички утицај. Стратешко опредељење СКГО јесте стварање 
услова за пружање комуналних услуга на економски и еколошки одрживим основама и кроз 
рационално газдовање ресурсима. Стога ће бити спровођене мере попут подршке увођењу 
савремених метода управљања у ЈКП, промоције и подршке успостављања међуопштинске 
сарадње у пружању комуналних услуга, учешћа представника СКГО у радним групама за 
израду подзаконских аката, подршке општинама и градовима у примени програма посло-
вања, прикупљања, анализе и припреме аргумената за усвајање јединствене методологије 
цена комуналних услуга, подршке ЈЛС у анализи трошковне стране пружања комуналних 
услуга и умрежавања општина и градова у области комуналне делатности.

4.5.4. Комунална енергетика

Комунална енергетика је још један од послова од великог значаја за градове и општине, како 
у смислу стварања услова и регулације тржишта топлотне енергије, тако и на плану потрошње 
енергије у јавним услугама. Политике енергетске ефикасности у ЕУ и пратећи инструменти у 
потпуности су сагласни са развојним циљевима локалних самоуправа у Србији. Могући не-
достатак капацитета за њихово спровођење представља један од главних развојних пробле-
ма и не треба да буде препрека снажном прихватању и подржавању политика ЕУ у области 
енергетске ефикасности. Процене показују да и до 10% буџета ЈЛС одлази на подмиривање 
трошкова за енергију. И поред тога, ова делатност још нема одговарајући третман на локалном 
нивоу. Законом о ефикасном коришћењу енергије предвиђено је да ЈЛС са преко 20 хиљада 
становника буду обвезници система енергетског управљања, односно да треба да обуче и име-
нују енергетске менаџере. Овај процес је међутим тек на почетку и само је неколико ЈЛС то 
и учинило. Унапређење енергетске ефикасности може представљати и важан замајац локал-
ног економског развоја и може довести до значајних уштеда у локалним буџетима. Међутим, 
за остварење ових циљева неопходно је да постоји политичка воља и адекватни капацитети 
у локалној управи (за примену модела као што су међуоштинска сарадња или ЈПП у форми 
уговарања енергетских учинака и уговорног снабдевања). Стратешко опредељење СКГО јесте 
да подржи градове и општине у рационалном управљању ресурсима, унапређењем енергет-
ске ефикасности и коришћењем обновљивих извора енергије. Како би то учинила, СКГО ће 
подржавати своје чланице у процесу дефинисања локалних политика у области енергетике 
и у увођењу система енергетског управљања, и промовисаће коришћење обновљивих изво-
ра и унапређење енергетске ефикасности у јавном и приватном сектору. СКГО ће пружити 
подршку и у прикључивању европској иницијативи Повеља градоначелника за климу и енер-
гију којом се обавезују на активности у циљу смањење емисије CO2 за 40% до 2030, те усвајању 
интегративног приступа ублажавању и прилагођавању на климатске промене
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4.5.5. Планирање, изградња и управљање градовима

У области планирања и изградње, кључни законски оквир чини Закон о планирању и 
изградњи. После више промена, закључно са последњом изменом 2014. године, реформи-
сан је правни оквир за планирање, а посебно за изградњу. Реформа издавања дозвола ус-
пешно је завршена увођењем електронске грађевинске дозволе 2016. године. По мишљењу 
запослених у градовима и општинама, а на основу анкете спроведене за потребе израде 
овог документа, увођење електронске дозволе значајно је унапредило стање у области из-
градње. Обједињена процедура издавања грађевинских дозвола подразумева поштовање 
стриктних рокова за све кораке у поступку, што је довело до повећања транспарентности 
у издавању грађевинских дозвола, које је раније било препознато као једна од на корупцију 
најосетљивијих области рада локалне управе. Урбанистичко и просторно планирање, као 
једна од основних функција локалне самоуправе, има сврху да створи услове за одрживи, 
инклузивни развој свих функција на подручју општине или града. Урбанистичко и прос-
торно планирање једна је од основних изворних функција локалне самоуправе. Систем ур-
банистичких и просторних планова је успостављен хијерархијски, тако да се планови који 
се усвајају на локалном нивоу усклађују са плановима вишег реда. Процес израде планова 
није претрпео значајније реформе у претходном периоду. Њихова стратешка и развојна 
функција и даље није довољно јасно дефинисана. Поврх тога, плански процес на локалу 
је фрагментиран, јер је у процес планирања, поред управе, укључен и низ других установа 
(израда планова поверава се јавном урбанистичком предузећу, а уколико оно не постоји, 
онда приватном). Због свих ових разлога, неопходно је јачати улогу локалне управе у про-
цесу урбанистичког планирања.

Одељења за урбанизам, као носиоци израде планова, морају се оспособити за спро-
вођење учешћа грађана и осталих заинтересованих страна током израде планова, као 
и за повећање „контролне“ улоге наручилаца планова. СКГО ће заговарати потребу да 
планови који се израђују на локалном нивоу буду: инклузивни (да задовољавају потребе 
свих будућих корисника простора); интегративни (да обједињују све аспекте урбаног 
развоја – еколошке, економске, социјалне и друге) и отпорни (да делују превентивно 
ради смањења последица које могу изазвати елементарне непогоде, климатске промене 
и други ризици).

Потребно је унапредити и методологију израде планова, снажнијим промовисањем 
коришћења ГИС технологија, које, осим функције приказивања планских садржаја, тре-
ба да послуже и за ефикасније надгледање промена у простору и праћење спровођења 
усвојених планова. СКГО ће промовисати увођење савремених концепата управљања 
градовима (тзв. Smart City концепти), који подразумевају коришћење информационо-ко-
муникационих технологија (ИКТ) у пружању услуга и управљању процесима у градови-
ма. ИКТ се користе ради повећања ефикасности урбаних система, побољшања квалите-
та услуга, укључивања грађана у процесе одлучивања, решавања еколошких проблема и 
управљања ризицима од елементарних непогода. Осим саобраћаја, енергетике и сектора 
ИКТ, савремени урбанизацијски трендови намећу потребу за иновативним приступима 
и у урбаном планирању, пројектовању и управљању. 
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4.5.6. Озакоњење незаконито изграђених објеката и 
надзор над спровођењем прописа

Један од највећих наслеђених проблема урбанизма и изградње, како на локалном ни-
воу, тако и за државу у целини, представља масовна нелегална изградња. Коначним по-
писивањем утврђено је да у Србији постоји око два милиона таквих објеката. Њихово 
евидентирање у регистру непокретности, уз прибављање минимума техничке докумен-
тације, представљаће велики корак ка сређивању имовинских односа, владавини права 
и ажурирању пореских база података, што ће у многоме допринети и побољшању при-
купљања локалних прихода (порез на имовину). Овим се стварају предуслови за ажу-
рирање других, такође важних регистара на националном нивоу (какав је, на пример, 
адресни регистар), у чему улогу имају и општине и градови, док ће им СКГО пружати 
неопходну саветодавну и стручну подршку. Додељивање назива улицама и трговима у 
надлежности је локалне самоуправе, а након измене скупа прописа из ове области оче-
кује се озбиљније ангажовање локалних управа на овим задацима, уз повећан ниво одго-
ворности за неиспуњавање законских обавеза.

Посебан изазов представљаће интеграција озакоњених објеката у постојеће планове, од-
носно потпуна интеграција неформалних насеља у градска ткива. Локалној самоуправи биће 
неопходна додатна подршка, у виду обуке за планирање подстандардних насеља, али и разма-
трање могућности увођења посебних врста планова са сниженим урбанистичко-техничким 
стандардима, којима би било могуће обухватити све постојеће неформалности и „пробијање“ 
урбанистичких параметара.

Несумњиво је да ће процес озакоњења, који Законом није временски ограничен, трајати 
неколико година, уз предуслов да се подршка ресорног Министарства настави. Неопход-
но је међутим обезбедити и додатне капацитете у локалним управама за бављење овим 
пословима, јер постоји могућност да ће, уколико дуже време нагласак буде на озакоњењу, 
остале обавезе локалне самоуправе (спровођење планова, урбанистичко планирање, ин-
спекцијски надзор...) бити занемарене. Ради превенције нове нелегалне изградње, али и 
контроле квалитета и примене свих стандарда, грађевинска инспекција ће, као и до сада, 
имати кључну улогу. Процес јачања капацитета локалне грађевинске инспекције започет је 
током 2015. и 2016. године, а професионализација и јачање њеног интегритета биће један 
од кључних задатака СКГО. 

4.5.7. Ванредне ситуације

Управљање ванредним ситуацијама у Републици Србији системски је постављено и 
нормативно уређено Законом о ванредним ситуацијама 2009. године, чије је основно пола-
зиште да ванредне ситуације треба решавати првенствено тамо где се догађају, односно на 
локалном нивоу, а да се виши нивои власти укључују тек када су капацитети и могућности 
локалне самоуправе недовољни. Генерално посматрано, ресурси локалне самоуправе нису 
довољни и ово питање се као по правилу покреће у току трајања ванредне ситуације или 
непосредно после ње. 

СКГО је своје активности ускладила са Акционим планом за спровођење Националног 
програма управљања ризиком од елементарних непогода (2016-2020), као и са основним 
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начелима међународног Сендајског оквира за смањење ризика од катастрофа 2015-2030. 
чији је потписник и Република Србија. У складу са тим СКГО ће се руководити следећим 
начелима: (1) смањење ризика од катастрофа захтева ангажовање и партнерство цело-
купног друштва; смањење ризика од катастрофа и управљање њима зависе од механи-
зама координације свих чинилаца на свим нивоима и њихове сарадње; (2) неопходно 
је оснажити локалне органе и заједнице ради умањења ризика, укључујући подстицајне 
мере; (3) нужно је у приступу за смањење ризика предвидети све опасности, инклузивно 
доносити одлуке засноване на научно утемељеним, ажурним и разумљивим подацима и 
њиховој отвореној размени (укључујући и оне о полу, старосном добу и инвалидитету 
становништва), употпуњеним традиционалним знањем; (4) нужно је редовно информи-
сање јавности о ризицима од катастрофа, посебно ради постизања консензуса да је ула-
гање у превенцију ризика инвестиција, а не трошак, јер је оно рентабилније од улагања у 
обнову после катастрофе.

Како би градови и општине адекватно и правовремено одговорили изазовима и зада-
цима у области управљања ризицима и ванредним ситуацијама, СКГО ће подржати низ 
дугорочних мера и решења као што су: јачање капацитета запослених, изградња система 
цивилне заштите на локалном нивоу, идентификовање послова из ове области и њихово 
увођење у предлоге систематизација локалних управа и укључивање ове области у локална 
стратешка документа и планове и посебно удруживање градова и општина у односу на ри-
зике по моделу речних сливова.68

68 Уз подршку СКГО, Канцеларије за управљање јавним улагањима и УНДП, као и надлежних републичких 
институција, Србијавода и РХМЗ, општине и градови у сливовима Западне Мораве и Колубаре покренули 
су иницијативу за удруживање у односу на сталне ризике од елементарних непогода својих географских 
подручја, односно према сливу као географском појму. Потписивањем протокола о сарадњи отварају се 
могућности заједничког учешћа у мерама превенције и управљања ванредним ситуацијама, као и коорди-
нисаног учешћа у будућим пројектима, све у циљу јачања отпорности градова и општина на подручју слива 
у случају елементарних и других непогода, као и њихове брже обнове после непогоде. На територији Репу-
блике Србије налази се 10 већих сливова. До сада су протоколе потписали градови и општине два поменута 
слива, док су два града већ покренула иницијативу у оквиру својих сливова – Крагујевац (Велика Морава) 
и Зрењањин (горњи Дунав – леве притоке).
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Табела 5. Приказ посебних циљева, мера и индикатора Стратешког плана СКГО у области 
урбаног развоја и заштите животне средине

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
1. Унапређена 

ефикасност 
примене прописа 
и спровођења 
стандарда ЕУ од 
стране локалне 
самоуправе у 
области заштите 
животне средине 

 • Заступање интереса JЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области 
заштите живoтне средине

 • Подршка ЈЛС у успостављању 
одговарајућих организационих модела и 
унапређењу капацитета извршилаца на 
пословима заштите животне средине.

 • Подршка оснивању локалних зелених 
савета, ради унапређења способности 
градова и општина да укључују и сарађују 
са грађанима и другим локалним 
чиниоцима на изради и спровођењу мера 
у области заштите животне средине.

 • Промовисање концепта одрживог развоја 
и подршка ЈЛС у борби против климатских 
промена.

 • Оцена Европске комисије о спровођењу 
закона из области заштите животне 
средине на локалном нивоу (ПВ 2016. 
– остварен известан напредак; ЦВ 2021. – 
остварен добар напредак)69

 • % ЈЛС који наменски троши више од 
90% приходованих средстава за заштиту 
животне средине (ПВ 2015 50%70; ЦВ 75%)

 • % удео извршилаца на пословима 
заштите животне средине у укупном броју 
извршилаца у локалним управама (ПВ 
2016. – процена 2%; ЦВ 2021. – 3%)71

 • Број основаних зелених савета (ПВ 2016. – 
14; ЦВ 2021. – 30)72

 • Број планова одрживе урбане мобилности 
израђених у складу са ЕУ СУМП 
методологијом (ПВ 2016. – 2; ЦВ 2021. – 10)73

2. Даљи развој 
локалних 
комуналних услуга, 
на економски 
и еколошки 
одрживим 
основама, уз 
рационално 
и енергетски 
ефикасно 
газдовање 
ресурсима 

 • Заступање интереса JЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области 
комуналних делатности и енергетске 
ефикасности

 • Подршка у стварању бољих услова 
за пружање комуналних услуга кроз 
усмеравање, креирање и развој правно-
регулаторног оквира.

 • Подршка идентификовању и развоју 
локалних инфраструктурних пројеката у 
области заштите животне средине и рад на 
повећању способности ЈЛС за коришћење 
средстава претприступне помоћи ЕУ.

 • Промоција и стварање услова за примену 
мера енергетске ефикасности, коришћење 
ОИЕ и увођење система енергетског 
менаџмента на локалном нивоу.

 • Број ЈЛС које су увеле примарну селекцију 
отпада (ПВ 2016. – 7; ЦВ 2021. – 40)74

 • Број ЈЛС које су именовале енергетског 
менаџера (ПВ 2016. – 2; ЦВ 2021. – 50)75

 • Број пројеката из области заштите 
животне средине у СЛАП бази (ПВ 2016. - 
58; ЦВ 2021. - 70)76

 • Број пројеката из области енергетске 
ефикасности у СЛАП бази (ПВ 2016. - 48; ЦВ 
2021. - 80)77

697071727374757677

69 Полазна вредност је заснована на информацијама из годишњег извештаја Европске комисије за 2016. годину 
http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godisnji_izvestaj_16_eng.pdf

70 Полазна вредност дефинисана је на основу Истраживања о функционисању система заштите животне сре-
дине на локалном нивоу у Србији, које је радила СКГО 2015.године.

71 Полазна вредност заснована је на истраживању СКГО из 2016. године на узорку од 45 ЈЛС
72 Полазна вредност је заснована на подацима СКГО
73 Полазна вредност је заснована на подацима СКГО
74 Полазна вредност представља процену СКГО засновану на комуникацији са чланицама
75 Полазна вредност представља процену СКГО засновану на комуникацији са чланицама у 2016. години. Ин-

дикатор се односи само на ЛС преко 20.000 становника
76 Полазна вредност је заснована на подацима из СЛАП базе СКГО
77 Полазна вредност је заснована на подацима из СЛАП базе СКГО
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ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
3. Унапређено 

деловање локалне 
самоуправе 
у области 
управљања и 
одржавања зграда 
и повећања 
доступности 
становања за све 
друштвене групе 

 • Заступање интереса JЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области 
становања.

 • Подршка градовима и општинама у 
спровођењу реформи управљања и 
одржавања стамбених зграда.

 • Подршка ЈЛС у унапређењу квалитета 
становања у неформалним и 
подстандардним насељима 

 • Развој и промоција примене модела за 
унапређење енергетске ефикасности у 
стамбеним зградама.

 • Број усвојених локалних стамбених 
стратегија (ПВ 2016. – 4; ЦВ 2021. – 40)78

 • % регистрованих стамбених заједница (ПВ 
2016. – 0%; ЦВ 2021. – најмање 75%)79

 • Број енергетских пасоша регистрованих у 
ЦРЕП бази (ПВ 2016. – 389; ЦВ 2021. – 1000)80

 • Број усвојених планова за подстандардна 
ромска насеља (ПВ 2016. -13, ЦВ 2021. – 50)81

4. Унапређени 
капацитети 
локалне 
самоуправе за 
инклузивно, 
интегративно, 
отпорно 
урбанистичко 
и просторно 
планирање и 
спровођење и 
примену планова у 
пракси

 • Заступање интереса ЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и закона у области 
урбанистичког и просторног планирања

 • Промоција квалитетног, интегративног, 
инклузивног, партиципативног 
урбанистичког планирања, усклађеног са 
локалним документима који се односе на 
процену ризика од елементарних и других 
непогода.

 • Подршка ЈЛС у успостављању и 
одржавању локалних информационих 
система за праћење и управљање стањем 
у простору, и промоција увођења ИКТ у 
управљање градовима на принципима 
Smart City концепта.

 • Подршка ЈЛС у спровођењу урбанистичких 
планова и ефикасном управљању 
земљиштем.

 • Подршка унапређењу грађевинске праксе 
у смислу примене стандарда за смањење 
ризика од елементарних непогода.

 • Број усвојених урбанистичких 
планова заснованих на принципима 
интегративности, инклузије и 
партиципације (ПВ 2016. – 0; ЦВ 2021. – 20)82

 • % доступности урбанистичких планова у 
ЦРПД-у (ПВ 2016. – 38%; ЦВ 2021. – 80%)83

 • Број успостављених градских ГИС-ова (ПВ 
2016. – 40; ЦВ 2021. – 60)84

78798081828384

78 Полазна вредност представља процену СКГО засновану на комуникацији са чланицама
79 Полазна вредност је заснована на подацима Републичког геодетског завода, 

http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/
80 Полазна вредност је заснована на подацима из Централног регистра енергетских пасоша,  

http://www.crep.gov.rs/
81 Полазна вредност је заснована на информацијама и подацима из извештај ОЕБС-а, “Урбанистички планови 

за подстандардна ромска насеља” http://www.osce.org/sr/serbia/247636
82 Полазна вредност представља процену СКГО засновану на комуникацији са чланицама
83 Полазна вредност је заснована на подацима из документа СКГО „Анализа капацитета јединица локалних 

самоуправа за спровођење надлежности у области вођења информационог система о простору“, март 
2017. године

84 Полазна вредност представља процену СКГО засновану на комуникацији са чланицама
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ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СКГО ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
5. Развијени локални 

механизми за 
смањивање и 
превенцију ризика 
од елементарних 
непогода и других 
несрећа

 • Заступање интереса ЛС и заговарање 
континуираног унапређења релевантних 
националних политика и прописа 
у области ванредних ситуација и 
управљања кризама.

 • Обезбеђивање ефикасне подршке 
за унапређење капацитета градова и 
општина у обављању послова у области 
цивилне заштите на локалном нивоу, 
односно смањења и управљања ризицима 
од елементарних непогода.

 • Пружање активне подршке у унапређењу 
система за праћење ризика кроз 
удруживање градова и општина у односу 
на ризике.

 • % ЈЛС које су донеле Одлуку о формирању 
јединица цивилне заштите опште намене 
(ПВ 2016. – 77,3%85; ЦВ 2021. – најмање 
90%)

 • % ЈЛС које су усвојиле Процену 
угрожености од елементарних непогода 
и других несрећа (ПВ 2016. – 21,3%86; ЦВ 
2021. – најмање 50%)

 • % ЈЛС које су усвојиле Планове заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама (ПВ 
2016. – 7%87; ЦВ 2021. – најмање 50%)

858687

85 Полазна вредност дефинисана је на узорку од 97 градова, општина и градских општина. Полазна вредност 
за свих 170 градова, општина и градских општина ће бити утврђена до краја 2017. године.

86 Полазна вредност дефинисана је на узорку од 80 градова, општина и градских општина и односи се на одлу-
ке за које је добијена сагласност Сектора МУПа. Полазна вредност за свих 170 градова, општина и градских 
општина ће бити утврђена до краја 2017. године.

87 Полазна вредност дефинисана је на узорку од 71 градова, општина и градских општина и односи се на одлу-
ке за које је добијена сагласност Сектора МУПа. Полазна вредност за свих 170 градова, општина и градских 
општина ће бити утврђена до краја 2017. године.
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5

5. ФУНКЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СКГО

5.1. ФУНКЦИЈЕ СКГО

СКГО има неколико кључних функција које се спроводе кроз рад њених органа, тела 
и Стручне службе. То су (1) заступање, заговарање и лобирање за остварење интереса ло-
калних власти у процесу дефинисања јавних политика и прописа и (2) пружање услуга 
чланицама односно подршка градовима и општинама у изградњи њихових капацитета за 
спровођење надлежности и обезбеђивање јавних услуга. Такође, СКГО (3) остварује међу-
народну сарадњу са партнерским институцијама, подржава сарадњу својих чланица са гра-
довима и општинама других земаља и прати и подржава процес европских интеграција из 
угла потреба локалних власти и (4) обезбеђује међусобну комуникацију и информисање 
локалних власти и јавности о питањима од интереса за локалну самоуправу. 

Имајући у виду величину изазова који се у процесу реформи у друштву налазе пред гра-
довима и општинама, СКГО ће наставити да прилагођава, унапређује и развија своје кључне 
функције и њихове механизме и алате који треба да допринесу развоју система локалне само-
управе и квалитетном обављању послова за које су задужени градови и општине у Србији. 

5.1.1. Широко учешће ЈЛС у дефинисању ставова организације

СКГО ће и даље настојати да политику и предлоге организације дефинише кроз пуно 
учешће најширег круга градова и општина. И у наредне четири године приоритет ће бити 
интензивно деловање органа и тела СКГО, посебно секторских одбора СКГО и тематских 
мрежа стручњака које делују у оквиру СКГО. Ресорни одбори и мреже стручњака предста-
вљају најзначајнији ресурс СКГО за разматрање проблема из праксе, за праћење правног 
и институционалног оквира локалне самоуправе и за дефинисање ставова у процесу спро-
вођења реформи у систему локалне самоуправе. Преко ових механизама, СКГО има прили-
ку и да организује сарадњу професионалаца са различитих нивоа јавне власти и да обезбе-
ди размену знања и искустава. СКГО ће додатно унапредити и друге механизме за праћење 
стања у локалној самоуправи и за утврђивање недостатака и потреба за реформама, које ће 
бити заговаране пред националним органима. 
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5.1.2. Деловање засновано на знању и аргументима

Посебно ће се радити на јачању институционалног знања организације, које треба да 
буде засновано на доказима – (evidence based knowledge/policy making) и на ефикасном уп-
рављању овим знањем (knowledge management). Један од кључних алата биће електронски 
систем за вредновање учинка локалних власти. СКГО ће наставити да развија овај сис-
тем, како кроз проширење области које покрива и организацију редовних периодичних 
мерења стања на репрезентативном узорку градова и општина, тако и кроз подстицање 
његове континуиране употребе, првенствено од стране самих локалних власти, али и од 
националних органа (приликом дефинисања потреба локалне самоуправе или нових јав-
них политика), односно међународних партнера који финансирају или спроводе пројекте 
намењене локалној самоуправи (за мерење капацитета, почетног стања или коначних ефе-
ката подршке). Такође, СКГО ће додатно унапредити своје стручне и аналитичке капаци-
тете, као и техничке могућности за прикупљање информација о конкретним проблемима 
чланица, уз коришћење статистике и аналитике, како би ставови које СКГО заступа однос-
но алати за подршку локалним властима, били аргументовани релевантним показатељима 
и конкретним подацима. Као, финални производ ових активности, у наредном периоду 
СКГО ће производити стандардизоване периодичне (годишње или двогодишње) извештаје 
и програмска документа (policy papers) о укупном стању у кључним областима локалне са-
моуправе и потребама градова и општина у процесу прилагођавања стандардима ЕУ. Ови 
извештаји ће представљати основ за деловање СКГО у конкретним областима и биће дос-
тупни заинтересованој јавности. 

5.1.3. Сарадња и деловање према вишим нивоима власти

У претходних неколико година значајно је унапређена сарадња СКГО и републичких 
органа, потписано је доста појединичних споразума о сарадњи, а сама СКГО је у потпу-
ности прихваћена као партнер и национални представник локалних власти, у бројним 
радним групама и саветодавним телима Владе, у процесу преговарања о приступању 
Рeпублике Србије ЕУ и програмирања и спровођења ЕУ и друге развојне помоћи, као 
и програма ЕУ. Поред тога, СКГО ће наставити да се залаже за успостављање законом 
прописаног система за консултације Владе и ресорних министарстава са националном 
асоцијацијом локалних власти, односно за унапређење постојећих институционалних 
механизама (као што је Комисија за финансирање локалне самоуправе). Потребе, ставо-
ви и предлози СКГО, биће и надаље активно представљани, промовисани и заступани 
у комуникацији са органима виших нивоа јавне власти и у процесу дефинисања јавних 
политика и прописа. СКГО ће активно учествовати у раду радних тела националних и 
покрајинских органа и заступаће и промовисати своје ставове и предлоге у јавности. По-
себна пажња биће посвећена представљању интереса локалних власти у процесу европ-
ских интеграција (већем укључивању представника локалних власти у преговарачке гру-
пе за припрему и преговоре о приступању Србије ЕУ) и програмирању развојне помоћи 
ЕУ, како би предлози, потребе и позиције локалних власти, били садржани у прегова-
рачким позицијама Републике Србије и програмским документима за коришћење ИПА 
средстава и друге развојне помоћи. 
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5.1.4. Сарадња са европским институцијама и 
регионалним и међународним партнерима

Кроз активно деловање у европским институцијама као што су Заједнички консултативни 
одбор између Комитета региона ЕУ и Републике Србије или Конгрес регионалних и локалних 
власти Савета Европе (кроз делегације представника градова и општина које представљају 
Србију у овим организацијама), додатно ће се унапредити механизми за праћење утицаја 
процеса придруживања ЕУ на локалне власти и репрезентовати њихови интереси. СКГО 
ће настојати и да додатно унапреди сарадњу са организацијама и мрежама локалних власти 
које делују на нивоу ЕУ, попут Савета општина и региона Европе, секторских организација 
и мрежа или у региону (НАЛАС) као и сарадњу са другим националним асоцијацијама ло-
калних власти у Европи. Међународна сарадња коју организује СКГО, посебно сарадња са 
институцијама и организацијама које делују на нивоу ЕУ, веома је важна за локалне власти и 
СКГО. Она омогућава да градови и општине буду преко СКГО правовремено информисани о 
најновијем развоју законодавства ЕУ, трендовима у области локалне самоуправе и најбољим 
праксама из других земаља и обезбеђује да СКГО има увид у реформе у области локалне са-
моуправе у Европи, како би боље дефинисала своје идеје и алате за унапређење капацитета 
локалне самоуправе у Србији. СКГО ће наставити да пружа подршку својим чланицама у на-
стојању да успоставе и развију односе партнерства и братимљења са градовима и општинама 
других земаља, а нарочито кроз децентрализовану и прекограничну сарадњу.

5.1.5. Подршка градовима и општинама у процесу 
реформи и примени политика и прописа

Приближавање чланству Србије у ЕУ неумитно води децентрализацији и трансфор-
мацији целокупног система јавне управе, а тиме у усложњавању обавеза и надлежности 
локалне самоуправе и порасту потреба и очекивања градова и општина од подршке коју 
обезбеђује СКГО. Један од основних проблема са којима се суочава локална самоуправа, 
јесте непотпуна и неуједначена примена усвојених јавних политика и прописа. Ту и даље 
постоји простор за значајније ангажовање у подршци чланицама да унапреде квалитет свог 
рада, односно за заговарање реформи, односно усвојених националних политика и про-
писа које треба да спроведу сами градови и општине, уз стручну и техничку помоћ у том 
процесу (механизмима попут промотивних активности, организације специјализованих 
националних и регионалних скупова, састанака мрежа СКГО и др.).

5.1.6. Подршка чланицама у свакодневном раду

Упоредо са тим, развијаће се и користити механизми непосредне подршке градовима 
и општинама, као што су: 1) израда инструктивних материјала и модела и организација 
размене знања и искустава; 2) саветодавна подршка; 3) организација обука; 4) и техничка 
и стручна подршка појединачним ЛС у конкретним областима као што су – добра управа, 
стратешко планирање, програмски буџет, припрема пројеката за фондове и програме ЕУ, 
припрема капиталних пројеката/инвестиција или управљање јавном својином.
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Локалним властима ће бити стављени на располагање различити инструктивни мате-
ријали - приручници, водичи и модели докумената, уз континуирану размену искустава и 
знања између градова и општина, првенствено преко ресорних одбора, мрежа професио-
налаца, регионалних радионица и националних скупова. Модели локалних администра-
тивних процедура које је израдила СКГО, биће континуирано унапређивани и доступни 
за примену од стране градова и општина. Позитивна искуства из процеса увођења система 
управљања људским ресурсима у локалној управи и методологија пилотирана у том про-
цесу (прикупљање питања из градова и општина, припрема и усаглашавање одговора са 
ресорним министарством и публиковање одговора на посебној интернет страници) биће у 
наредном периоду носећи део саветодавне подршке чланицама СКГО. У складу са новом 
организацијом и садржајем свог интернет портала, СКГО ће организовати посебну базу 
информација и низ секција са питањима и одговорима о примени прописа и спровођењу 
надлежности у различитим областима.

5.1.7. Успостављање одрживог система стручног 
усавршавања запослених у локалној управи

Предуслов даљег интензивног развоја капацитета локалне самоуправе јесте ус-
постављање одрживог система стручног усавршавања, односно институционалног оквира 
за обуку и оспособљавање запослених у локалној администрацији. Тај систем треба да омо-
гући: 1) стандардизацију квалитета (кроз примену стандарда за садржај и начин извођења 
програма обука, обезбеђивање високог квалитета пружалаца обука и континуирани мони-
торинг квалитета онога што се спроводи) и 2) што шири круг оспособљених потенцијалних 
пружалаца обука за локалне службенике. СКГО ће као и до сада активно подржати текући 
процес реформи у овој области, како кроз рад својих представника у Савету за стручно 
усавршавање локалних службеника, тако и кроз непосредну сарадњу са националним ин-
ституцијама које ће управљати овим системом, посебно Националном академијом за јавну 
управу која је у процесу успостављања. Веома је важно да се у процес стручног усаврша-
вања запослених као пружаоци обука укључе и најбољи стручњаци из саме локалне самоу-
праве. Зато ће СКГО натојати да идентификује стручњаке и пружи им методолошка знања 
и вештине потребне за организацију и спровођење обука. СКГО ће наставити и да развија 
сопствене капацитете и методологију за спровођење обука. Приоритет у том процесу биће 
израда и стандардизација свих програма обуке у складу са националним стандардима; про-
ширење обухвата обука СКГО са локалних органа и администрације и на друге делове ло-
калне самоуправе (месне заједнице, јавне службе и предузећа, међуопштинске институције 
и организације); развој и спровођење регионалних тематских обука; и посебно даљи развој 
и употреба учења на даљину (e-learning). СКГО ће даље развијати сарадњу са институција-
ма које спроводе обуке у области јавне управе у другим земљама или на нивоу ЕУ, ради 
додатног унапређења сопствених програма стручног усавршавања и увођења нових тема, 
посебно у областима које су важне за прилагођавање ЕУ стандардима. Коначно, иако СКГО 
и даље планира да своје програме стручног усавршавања спроводи као део имплемента-
ције пројеката, како би оне биле максимално повољне за градове и општине, у наредном 
стратешком периоду ови програми биће понуђени, као додатна услуга, оним градовима и 
општинама који буду желели да самостално организују програме стручног усавршавања за 
своје службенике. 
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5.1.8. Пакети подршке градовима и општинама

У претходних неколико година директна подршка јачању капацитета градова и општи-
на кроз спровођење пакета консултантске подршке у различитим областима (МСП - Паке-
ти подршке општинама/Municipal Support Packages) дала је значајне резултате у пракси. Од 
стране СКГО или кроз њену сарадњу са међународним партнерима, у више наврата је кроз 
МСП пружана непосредна стручна подршка ЈЛС за унапређење пословних процеса, однос-
но делотворности и ефикасности рада и за подизање квалитета услуга према грађанима и 
привреди. Поред тога што се у наредне четири године планира спровођење преко 100 нових 
МСП у различитим областима (уз донаторску помоћ), приоритет СКГО биће и даља стан-
дардизација методологије за њихово спровођење. СКГО ће израдити анализу свих области 
рада локалне самоуправе и идентификовати оне области које су најпогодније за директну 
подршку путем МСП-а и унапредиће и стандардизовати методологију за израду и спро-
вођење МСП-а. Такође, СКГО ће настојати да изради основне програме МСП (укључујући 
ту и релеватне материјале, курикулуме за обуке и програме менторског рада) за сваку од 
идентификованих области, а њихово спровођење биће понуђено као додатна услуга свим 
градовима и општинама који желе да унапреде своје функционисање. 

5.1.9. Подршка у стратешком и акционом планирању ЈЛС

У последњих неколико година постигнут је значајан напредак у планирању на локалном 
нивоу, као и потпуније разумевање концепата и средстава које треба применити зарад све-
обухватног и организованог решавања локалних потреба. СКГО ће наставити да пружа и 
унапређује подршку локалним властима у стратешком и акционом планирању, са посебним 
фокусом на усклађивање са стратешким планирањем на републичком нивоу, на механизме 
за праћење испуњавања стратешких циљева и на усклађеност управљања јавним финансија-
ма са дефинисаним стратешким циљевима. У том смислу посебна пажња ће се посветити 
даљем развоју алата и капацитета у СКГО за пружање подршке ЈЛС у планирању, праћењу 
и извештавању о реализацији буџета, са посебним освртом на програмско буџетирање као 
најважнијим механизмом увезивања стратешког и финансијског планирања и извештавања. 

5.1.10. Подршка пројектим активностима ЈЛС

СКГО ће наставити да гради своје капацитете за пружање подршке ЈЛС у области развоја 
и управљања пројектима, укључујући и инфраструктурне пројекте, а имајући у виду процес 
приступања ЕУ и потребу за вишим степеном искоришћења претприступних фондова, али и 
за припрему ЈЛС за значајно веће структурне фондове који ће бити доступни након што Србија 
постане пуноправна чланица Европске уније. У том смислу, СКГО ће се залагати и за увођење 
одговарајућих видова техничке и стручне подршке за ЈЛС од стране републичког нивоа власти, 
као и за креирање фонда, од стране републичког нивоа власти, за подршку ЈЛС у ко-фина-
сирању ЕУ пројеката ЈЛС од стране републичког нивоа власти. Будући да је један од важних 
предуслова за успешну апсорпцију ЕУ фондова да локалне самоуправе имају припремљене од-
говарајуће инфраструктурне пројекте, СКГО ће наставити и даље да унапређује СЛАП базу 
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инфраструктурних пројеката, пружа подршку ЈЛС за унос података у базу, као и да заступа што 
интензивније коришћење СЛАП базе од стране релевантних националних органа и међуна-
родних развојних партнера приликом идентификације и селекције пројеката за финансирање.

5.1.11. Учешће у програмирању развојне помоћи ЈЛС

СКГО ће радити на даљем јачању аналитичке основе и капацитета за активно учешће 
и заступање интерeса ЈЛС у секторским радним групама за програмирање и координацију 
средстава ИПА и остале развојне помоћи. Tакође, СКГО ће наставити да представља ин-
тересе локалних власти у Србији у прекограничној сарадњи са локалним властима земаља 
са којима се Србија граничи, и то кроз учешће у планирању, програмирању и надзирању 
остваривања програма прекограничне сарадње ЕУ, али и, по потреби, кроз подршку члани-
цама у успостављању квалитетне прекограничне сарадње.

5.1.12. Унапређење механизама информисања и комуникације

Градови и општине, али и представници државних органа, па и шира јавност, препо-
знају СКГО као важног посредника у информисању о свим питањима и темама које се тичу 
локалне самоуправе. У наредном периоду, СКГО ће додатно унапредити своје механизме 
информисања и настојаће да редовно и благовремено информише јавност о свим актив-
ностима СКГО и локалне самоуправе. Наставиће се са блиском сарадњом са медијима, по-
себно путем редовне комуникације са главним и одговорним уредницима, односно уре-
дницима рубрика и емисија и новинарима. Поред традиционалног начина комуникације 
(саопштења и конференције за медије, учешће медија на скуповима и догађајима), СКГО ће 
ради додатног информисања шире јавности о својим и активностима градова и општина, 
наставити и деловање преко друштвених медија (Фејсбук, Твитер, ЈуТјуб…),  редовну изда-
вачку делатност и припрему електронског билтена СКГО. Поврх овога, информације свим 
чланицама, али и широј јавности ће бити достављане електронским путем (mailing list). 
Пријава на листу за добијање информација о раду СКГО и новинама у ЛС које се односе на 
грађане и привреду ће бити отворена за све заинтересоване појединце и институције. 

У циљу подизања свести јавности о значајним темама и услугама које локална самоупра-
ва пружа грађанима и привреди, СКГО ће настојати да Национални конкурс за најбољи 
медијски прилог о локалној самоуправи успостави као један од најпрепознатљивијих кон-
курса тог типа у нашој медијској јавности. Медијски конкурс на изабране теме биће орга-
низован једном годишње, биће отворен за све медије у нашој земљи, а жири који ће бирати 
најбоље прилоге ће чинити главни и одговорни уредници водећих медија. 

5.1.13. Нови интернет портал и електронски сервиси  
за градове и општине

У наредне четири године, посебан акценат биће стављен на још потпуније информисање 
градова и општина преко интернет портала СКГО. Овај портал ће већ почетком 2018. годи-
не године имати нови изглед и потпуно промењену функционалну организацију садржаја. 
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Презентација вести, информација о догађајима или пројектним активностима, публика-
ција или докумената, биће организована према кључним областима рада локалне самоу-
праве, што ће значајно олакшати и специјализовати употребу информација са интернет 
портала СКГО. Планирано је и унапређење постојећих и увођење нових сервиса за градове 
и општине на интернет порталу. Реформисаће се и унапредити: 1) база питања и одговора 
у вези са применом надлежности локалне самоуправе; 2) база модела локалних аката; 3) 
база стратешких планова градова и општина; 4) база конкурса за финансирање пројека-
та (првенствено у правцу обезбеђивања информација о фондовима ЕУ који су доступни 
локалним властима у Србији и о начину аплицирања за њихова средства; 5) библиотека 
публикација СКГО и њених партнера; 6) адресар контаката у локалној самоуправи. Као 
нове сервисе СКГО ће увести: 1) систем за правовремено информисање о прописима (Law 
alert) путем кога ће се свим градовима и општинама достављати најновији прописи и кра-
так синопсис њиховог садржаја; 2) базу информација о постојећим братимљењима, али и 
позивима за сарадњу између градова и општина из Републике Србије и других земаља; 3) 
базу медијских објава из традиционалних и Интернет медија (прес клипинг) о активности-
ма асоцијације, као и о главним активностима градова и општина.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОРГАНА И ТЕЛА СКГО

5.2.1. Унапређење рада Председништва, одбора и мрежа

У наредне четири године, СКГО ће настојати да унапреди рад и функционисање органа 
СКГО. Нарочито ће се настојати да се настави и прошири пракса започета кроз органи-
зацију састанака ресорних одбора ван секретаријата СКГО, ван Београда, па ће се и део 
седница Председништва СКГО одржавати у другим градовима и општинама. Одабир мес-
та одржавања седнице биће првенствено вођен критеријумом кључне теме седнице (нпр. 
уколико је то питање које је од посебног интереса за неки регион или групу општина или 
градова) односно критеријумом равноправне заступљености градова, општина и градских 
општина. Такође, на седнице Председништва биће позивани и председници свих ресор-
них одбора СКГО а у зависности од тема седница, и представници професионалних мрежа 
СКГО. Коначно, као део унапређења рада Председништва, током 2018. године биће рефор-
мисан и систем за електронске седнице Председништва. 

У настојању да се додатно унапреди рад ресорних одбора и мрежа СКГО, систем за елек-
тронске седнице прошириће се и на седнице ресорних одбора. Пракса да се на почетку 
мандата организује планска радионица сваког од одбора биће настављена и интензивирана 
тако да ће се такве радионице одржавати на почетку сваке године, у циљу планирања рада 
СКГО. Наставиће се и интензивирати добра пракса да се већина седница одбора у току сва-
ког мандата одржава у различитим градовима и општинама, како би се њихов рад додатно 
приближио локалној јавности. 

Посебна пажња ће у наредном периоду бити посвећена даљем јачању рада мрежа као 
најмлађег облика организовања градова и општина унутар СКГО, праћењу њиховог рада 
и учинка и размени најбоље праксе између различитих мрежа СКГО (кроз организацију 
заједничких састанака сродних мрежа односно учешће представника различитих мрежа на 
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појединачним састанцима). Рад мрежа СКГО ће као и рад Председништва и одбора СКГО, 
бити додатно приближен чланицама, па ће се редовни састанци мрежа одржавати у разли-
читим градовима и општинама, водећи се првенствено критеријумима кључне теме сас-
танка односно логистичких могућности за организацију великих скупова. Зарад контину-
ираног унапређења рада мрежа СКГО, формираће се Координационо тело за унапређење 
рада Мрежа СКГО. Ово тело ће чинити по један представник сваке од мрежа СКГО и ко-
ординатори мрежа из Стручне службе. Координационо тело ће најмање једном годишње 
разматрати деловање мрежа и дефинисати предлоге за унапређење њиховог рада.

5.2.2. Реформа методологије планирања и извештавања

У складу са садржајем и формом новог Стратешког плана СКГО, промениће се и фор-
мат годишњег планирања рада и извештавања о раду СКГО. Нови формат планирања и 
извештавања биће прилагођен потреби остварења програмских резултата и унапређења 
функција односно рада органа, тела и Стручне службе СКГО, који су планирани Стратеш-
ким планом. Нови систем планирања и извештавања биће базиран на принципима упра-
вљања резултатима (result based management) које СКГО примењује већ неко време. Тако ће 
бити обезбеђени кључни механизми контроле остварења планираних резултата и циљева 
СКГО. Као и до сада, Председништво ће утврђивати годишњи план рада, који ће детаљно 
представљати планиране активности и очекиване резултате СКГО у календарској години. 
Током године, план активности спроводиће органи, тела и Стручна служба СКГО. Пред-
седништво СКГО ће пратити спровођење годишњег плана (путем разматрања редовних из-
вештаја на седницама), а Стручна служба ће организовати интерну евалуацију остварења 
планираних активности и резултата на редовним полугодишњим планским радионицама 
(у циљу реаговања на промену контекста и потребе другачије приоритизације планираних 
активности). У складу са већ успостављеном праксом, посебно ће се организовати мерење 
ефеката дела кључних активности СКГО у пракси (као што су: заговарање и дефинисање 
предлога за измене важних прописа, обуке, имплементација предложених модела процеду-
ра, радних процеса или аката и др.). Коначно, за потребе извештавања Скупштине о раду 
целе организације биће припремљен годишњи извештај, чији ће фокус и формат бити при-
лагођени извештавању о остварењу планираних стратешких циљева и резултата рада СКГО, 
као и финални извештај о спровођењу Стратешког плана СКГО у наредне четири године.

5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Стручна служба СКГО представља кључни ресурс за даље подизање квалитета рада и 
спровођење функција СКГО. У претходном периоду а посебно у два последња стратеш-
ка периода (2011-2013, 2014-2017) значајно су унапређени стручни и технички капацитети 
Стручне службе СКГО. У прилог томе говоре резултати СКГО како у области заступања 
интереса градова и општина, тако и у подршци изградњи њихових капацитета. Данас је 
СКГО као национални представник свих локалних власти кључни партнер републичких и 
покрајинских власти у изради прописа, дефинисању јавних политика или програмирању 
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средстава ИПА и друге међународне развојне помоћи која се односе на локалну самоупра-
ву. Бројне иницијативе и предлози СКГО, захваљујући синергијском деловању политич-
ког руководства и Стручне службе СКГО, део су националних прописа и јавних политика. 
Стручна служба организује и пружа стручну подршку за учешће представника ЈЛС у европ-
ским форумима као што су Заједнички консултативни одбор између Комитета региона ЕУ 
и Републике Србије и Конгрес регионалних и локалних власти Савета Европе. Преко Цен-
тра за обуку СКГО, односно у сарадњи са њим, спроводи се већина обука које се односе на 
стручно усавршавање локалних службеника. Саветодавни центар СКГО представља један 
од најважнијих видова свакодневне подршке раду локалних власти, а модели процедура и 
локалних докумената које израђује СКГО имају огроман значај за локалне управе и широко 
се примењују у систему локалне самоуправе. СКГО је један од главних националних им-
плементационих партнера у спровођењу пројеката и програма за локалну самоуправу фи-
нансираних из средстава ЕУ и других међународних донатора. У прилог томе говори број и 
величина програма и пројеката које спроводи СКГО, широка лепеза међународних партне-
ра који подржавају пројекте СКГО (ЕУ, СДЦ, СИДА, ГИЗ, ОЕБС и др.), као и чињеница да 
је на предлог националних органа СКГО корисник два директна гранта из средстава ИПА 
за спровођење изузетно важних програма за локалне самоуправе у Србији. Коначно, број 
и структура корисника информација које дистрибуира Стручна служба СКГО показује да 
је она један од кључних извора информација и знања за запослене у локалним органима. 

5.3.1. Реформа функције управљања људским ресурсима 
и унапређење организације рада

За наставак развоја СКГО и за подизање квалитета њених кључних функција, потребно 
је наставити јачање капацитета Стручне службе (Секретаријата) и даље унапређење њене 
организације и рада. У том процесу кључни циљ биће даље синергијско и ефикасно дело-
вање свих организационих јединица на остварењу функција СКГО и постизању циљева 
дефинисаних Стратешким планом и годишњим плановима рада организације. 

У протеклом периоду, јачање положаја и улоге СКГО као асоцијације, све већа очеки-
вања њеног чланства, али и државних органа и других друштвених субјеката, узроковали 
су изузетно брз раст обима и разноврсности послова Стручне службе. Неопходност да се 
правовремено и квалитетно одговори све захтевнијим задацима и циљевима постављеним 
пред организацију, као и очекивање да ће се овакви трендови наставити, намећу потребу 
за даљим унутрашњим прилагођавањима и додатним унапређењима организационе струк-
туре Стручне службе како би управљачки механизам могао да произведе најбоље могуће 
резултате. У том смислу, предвиђа се даље јачање два основна сектора у Стручној служби – 
Сектора за заступање интереса чланства и Сектора за услуге чланству, посебно кроз додат-
но јачање челних позиција у тим секторима, уз одговарајуће јачање прилагођавања укупне 
хијерархијске поставке, диверсификацију радних места унутар сектора и служби и додатно 
јачање унутрашње координације. 

Следећи правац унапређења рада Стручне службе СКГО биће јачање интерне функ-
ције управљања људским ресурсима. Након интензивног рада на развијању ове функције 
у самим градовима и општинама, СКГО је генерисала нова знања и искуства која ће бити 
употребљена у даљем унапређењу сопственог рада. Почетком наредне године биће израђе-
на анализа стања и дефинисани правци и план за даље унапређење организације послова 
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и учинка запослених у Стручној служби, који ће бити усвојени до краја 2018. године. У 
склопу тога посебно ће се анализирати и унапредити интерна организација рада, подела 
одговорности и садржаји конкретних послова запослених и систем за праћење квалитета 
и резултата њиховог рада. Изменама интерне систематизације послова и организационе 
структуре, наставиће се раније започето јачање интерних руководећих позиција и подела 
одговорности на више нивоа руководилаца и на менаџерске и тематско-стручне позиције, 
чиме ће се интензивирати даљи развој и специјализација знања запослених.

5.3.2. Јачање стручних знања и техничких капацитета

Други правац јачања Стручне службе СКГО биће даље унапређење њених стручних и 
техничких капацитета. Пажња ће бити усмерена на развој интерних капацитета за анали-
тику и статистику, управљање подацима и информацијама и за деловање засновано на до-
казима (evidence based management). У складу са трендовима и искуствима из међународне 
праксе, акценат ће бити на развоју стручних знања запослених и коришћењу електронских 
алата (компјутерских програма, апликација и база података) за прикупљање информација, 
вођење статистике и аналитику. Такође, Стручна служба је у претходном периоду почела 
са применом управљања радом које је засновано на резултатима (result based management). 
Овај процес биће настављен не само кроз већ поменуто планирање, спровођење и мерење 
резултата на годишњем нивоу и на нивоу Стратешког плана СКГО, већ и кроз његову при-
мену у свим пројектима и програмима на којима СКГО ради и кроз даље унапређење капа-
цитета запослених за примену овог приступа у раду.

5.3.3. Унапређење квалитета рада на пројектима

У претходном периоду, Стручна служба СКГО је кроз спровођење више десетина 
пројеката и програма, показала високу способност за развој и спровођење донаторски 
финансираних пројеката и програма. У бројним екстерним евалуацијама, системским 
и финансијским ревизијама које су спроведене у претходном периоду и формално је 
потврђен квалитет управљања пројектима у оквиру СКГО, финансијски менаџмент и 
оријентисаност пројектних тимова на остваривање резултата. Резултат тога је висок ниво 
поверења међународних донатора у рад СКГО и континуирано финансирање пројеката и 
програма које она спроводи. 

Управо зато, СКГО ће наставити да развија капацитете запослених који раде или ће 
радити на спровођењу пројеката, пре свега кроз обавезну годишњу обуку по специјали-
зованим програмима, односно кроз размену знања са пројектним тимовима у градовима 
и општинама, партнерским националним институцијама (нпр. релевантни сектори који 
се баве програмирањем у Министарству за европске интеграције и ресорним министар-
ствима) и партнерима из Европске уније, односно организација које на европском нивоу 
раде на развоју капацитета јавне администрације у овој области. Поред обуке за управљање 
пројектима, у циљу унапређења својих капацитета за ефикасно спровођење пројеката, 
Стручна служба СКГО ће анализирати софтверска решења и увести у примену јединствено 
софтверско решење за управљање пројектима (и активностима СКГО), које ће омогућити 
једнозначно и униформисано управљање овим процесима, без обзира на различите захтеве 
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и процедуре међународних донатора. Увођење јединственог софтвера за управљање пројек-
тима треба да осигура још виши квалитет у спровођењу пројеката и програма, јер ће обез-
бедити бржу размену информација у оквиру пројеката, ефикасније остваривање плани-
раних задатака и активности, једноставније праћење имплементације пројеката од стране 
руководства и лакше праћење и поређење уложених ресурса и добијених резултата, како на 
нивоу појединичног пројекта, тако и на нивоу свих пројеката и програма СКГО. 

5.3.4. Унапређење и контрола квалитета рада

Стандардизација и даље подизање нивоа квалитета рада Стручне службе биће додатно 
подржани - кроз процес реформе организационе структуре Стручне службе - увођењем 
функције интерног ревизора, што у перспективи треба да обезбеди континуирано уна-
пређење пословања организације кроз подршку руководству Стручне службе у праћењу 
и процени интерних капацитета за смањивање ризика, контролу квалитета и управљање 
пословним процесима и у дефинисању решења за унапређење интерних пословних проце-
са и система контроле квалитета. Такође, у циљу праћења квалитета рада, реформисаће се 
и постојећа методологија и алати за мерење задовољства чланства, као корисника актив-
ности СКГО. Биће организована периодична (двогодишња) истраживања ставова чланица 
СКГО, како би се пратило њихово мишљење и трендови њихових оцена квалитета рада 
СКГО и у складу са тим, реаговало по предлозима чланица и налазима истраживања.
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