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Исказивање заинтересованости за ангажовање у својству 
стручњака/експерта у области унапређења антикорупцијских политика 

на локалном нивоу 

 

Стална конференција градова и општина (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у 
Србији. Њена улога је да у демократском политичком окружењу, подржи локалне власти у 

њиховим напорима да изграде свој правни, финансијски и функционални капацитет, као и да 
реше значајне изазове са којима се суочавају. СКГО је посвећена подстицању сарадње и 

дијалога међу локалним властима и подршци њиховим иницијативама пред централном 

влашћу, али и пружању разноврсних услуга градовима и општинама у функцији јачања 
њиховог капацитета. Такође, она представља кључно место за размену информација о 

питањима која су од значаја за градове и општине. СКГО има веома развијену међународну 
сарадњу са националним асоцијацијама локалних власти других земаља, као и са многим 

другим релевантним међународним организацијама. 

 
Стална конференција спроводи пројекат „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ 

који настоји да обезбеди подршку јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у јачању капацитета 
потребних за усвајање и примену принципа доброг управљања (одговорност, ефикасност, 

делотворност, транспарентност, партиципација, владавина права, равноправност и 
антидискриминација) у свакодневној пракси у циљу професионализације и модернизације рада 

локалне самоуправе као сервиса грађанима. 

 
Пројекат се спроводи у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз 

унапређење доброг управљања и социјалне укључености - SwissPRO” који подржава Влада 
Швајцарске, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).  

 

Подршка у подизању свести и општих капацитета ЈЛС за примену принципа доброг управљања 
на локалном нивоу се реализује кроз бројне регионалне обуке, електронске обуке, 

успостављање базе знања и информисања о питањима доброг управљања на локалном нивоу, 
али и кроз пружање директне експертске и саветодавне подршке која ће бити додељена кроз 

пакете подршке локалним самоуправама.   
 

Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање стручног знања и 

експертске подршке у одређеним областима кроз, обуке, менторски рад, саветодавну 
подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним 

самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама.  
 

Овим путем СКГО објављује јавни позив за исказивање заинтересованости за 

ангажовање у својству стручњака/експерта у области антикорупцијских политика 
на локалном нивоу за спровођење пакета подршке у укупно 6 градова, општина и градских 

општина, у оквирном периоду од 15. октобра 2018. године до 30. септембра 2019. године.  
 

Заинтересовани кандидати се могу пријавити за више експертских позиција и у зависности од 

резултата остварених на конкурсу, могу бити ангажовани на више експертских позиција у 
једној или више локалних самоуправа. 

 
СКГО ће из групе кандидата који буду исказали заинтересованост за ангажовање у својству 

стручњака/експерта за спровођење пакета подршке у оквиру овог позива и СКГО базе 
акредитованих сарадника изабрати више експерата за сваку објављену позицију у оквиру овог 

позива. Одабрани експерти ће у међусобној сарадњи кроз формирање експертских тимова за 

сваку појединачну ЈЛС и уз координацију стручног тима Сталне конференције градова и 
општина реализовати активности предвиђене пакетом подршке и прилагођене потребама и 

приоритетима ЈЛС.   
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ОПИС ПОСЛА ЗА ЕКСПЕРТЕ У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА АНТИКОРУПЦИЈСКИХ 

ПОЛИТИКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ   
 

У наставку текста је представљен индикативи опис посла уз напомену да ће предложени сет 
активности у оквиру пакета подршке бити прилагођен специфичним потребама ЈЛС у 

зависности од приоритетне врсте и обима експертске подршке која ће им бити додељена. Осим 

тога Стална конференција градова и општина ће одржати обуку за све одабране експерте у 
циљу детаљног образложења пакета подршке, представљања методологије и динамике рада, 

као и модела аката које је израдила Стална конференција градова и општина за потребе 

спровођења пакета подршке.  

 

ОПИС ПОСЛА 

 
ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 1 – Експерт за развој и спровођење антикорупцијских 

политика  
и  

ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 2 – Експерт за унапређење нормативно правног оквира у 
локалној самоуправи 

 

Стална конференција градова и општина ће за спровођење пакета подршке у свакој од 
одабраних ЈЛС формирати експертски тим који ће чинити Експерт за развој и спровођење 

антикорупцијских политика, Експерт за унапређење нормативно правног оквира у локалној 
самоуправи и Експерт за доделу средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса 

локалне заједнице, како би осигурала успешну реализацију планираних активности која 

претпоставља различите врсте стручности ангажованих експерата. Одабрани експерти за 
развој и спровођење антикорупцијских политика и унапређење нормативно правног оквира у  

локалној самоуправи ће у међусобној сарадњи у оквиру експертског тима и уз координацију 
стручног тима Сталне конференције градова и општина, у једној или више одабраних ЈЛС, 

спроводити следеће активности: 
 

А) Подршка за израду/ревизију и спровођење ЛАП-а складу са Моделом ЛАП-а који је израдила 

Агенција за борбу против корупције уз подршку СКГО што подразумева:  
 

❖ Представљање процеса израде/ревизије ЛАП-а одговорним руководиоцима у ЈЛС 
❖ Формирање радне групе (РГ) за израду/ревизију ЛАП-а;  

❖ Обука чланова РГ за израду/ревизију ЛАП-а; 

❖ Саветодавну подршка раду РГ за израду/ревизију ЛАП-а (менторство) ради пуне 
сагласности са методологијом из Модела ЛАП-а и адекватног одабира елемената 

Модела које треба развити у ЛАП-у конкретне ЈЛС; 
❖ Подршка вођењу јавне расправе о израђеном/ревидираном Нацрту ЛАП-а; 

❖ Подршка коначном формулисању Предлога ЛАП-а који ће бити изнет пред СО/СГ на 

усвајање; 
❖ Подршка формирању сталног радног тела (СРТ) за праћење примене ЛАП-а (у случају 

да СРТ није формирано када је у питању ревизија ЛАП-а), која подразумева подршку у 
формирању комисије за избор чланова СРТ за праћење примене ЛАП-а, подршку у 

изради услова конкурса за избор чланова СРТ и саветодавну подршку за спровођење 
конкурса; 

❖ Саветодавна подршка приоритизацији мера из ЛАП-а (што укључује, где је релевантно 

и планирање буџетских средстава); 
❖ Саветодавна подршка за успостављање механизама праћења, евалуације и 

извештавања о спровођењу ЛАП-а 
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В) Подршка за спровођење ЛАП-а обухвата подршку за реализацију следећих активности у 

складу са одабраним тематским областима Модела ЛАП-а који је израдила Агенција за борбу 
против корупције уз подршку СКГО (области које ће се спроводити у свакој појединачној 

локалној самоуправи зависиће од области за које се локална самоуправа определила у 
поступку аплицирања за пакет подршке): 

 

Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС) 
❖ Подршка унапређењу транспарентности у процесу усвајања прописа кроз дефинисање: 

области/врста прописа за које је обавезна јавна расправа и начина спровођења јавних 
расправа у складу са СКГО смерницама и моделима аката; 

❖ Подршка увођењу механизама којима се спречава усвајање „прописа са опредељеним 

циљем“, односно „прописа са одредиштем“ кроз дефинисање начина пријављивања 
интереса и механизама за управљање пријављеним интересима, као и израде 

образложења нацрта прописа у складу са моделима СКГО.  
 

Oбласт 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу 

❖ Подршка успостављању процедура за управљање сукобом интереса јавних 
функционера и сукобом интереса запослених и формирању тела за примену правила о 

сукобу интереса запослених у органима ЈЛС у складу са моделима СКГО; 
❖ Спровођење обуке за чланове тела за примену правила о сукобу интереса запослених у 

органима ЈЛС и обуке за запослене о сукобу интереса; 
❖ Подршка успостављању процедуре за координацију и извештавање о управљању 

сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу интереса, запослених у 

органима ЈЛС и тела за праћење примене ЛАП-а у складу са моделима СКГО.  
 

Област 3: Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и 
представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС 

❖ Подршка дефинисању процедура и изради интерних аката о унутрашњем узбуњивању и 

регулисању поступања са притужбама на рад служби и органа ЈЛС у складу са 
моделима СКГО; 

❖ Спровођење обуке за лица задужена за пријем и поступање по пријавама узбуњивача о 
узбуњивању и заштити узбуњивача; 

❖ Спровођење обуке за запослене о њиховим правима и обавезама на основу правног 
оквира и праксе из области узбуњивања и заштите узбуњивача; 

❖ Спровођење обуке за лица која су одређена за поступање по пријавама и представкама 

странака у следећим аспектима: а) поступање по пријавама и представкама и б) 
методологија израде анализа пријава и представки. 

 
Област 4: Однос између ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС 

оснива и делом или у потпуности финансира и контролише 

❖ Подршка смањењу ризика од корупције у постојећем систему управљања јавним 
предузећима на локалном нивоу кроз (ре)дефинисање процедура/аката који се односе 

на: предлагање чланова надзорног одбора јавних предузећа; механизме надзора и 
контроле над јавним предузећима јавним службама и другим органима јавне власти које 

оснива ЈЛС; механизме за извештавање о раду ових органа; доступност и објављивање 

релевантних информација о свим органима јавне власти које ЈЛС оснива и делом или у 
потпуности финансира или контролише. 

 
Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС   

❖ Подршка успостављању механизама за отклањање могућности утицаја на рад органа 
кроз давање донација путем дефинисања интерних процедура за управљање 

донацијама и формирање и обуку чланова тела које прати наменско коришћење, израду 
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и објављивање извештаја о реализацији донација у складу са СКГО Смерницама и 

моделима аката.  
 

Област 13: Формирање радних тела на нивоу ЈЛС 
❖ Подршка успостављању интерних процедура којима би се дефинисала правила за 

оснивање и рад радних тела скупштине и већа у складу са моделима СКГО. 

❖ Спровођење обуке за примену усвојених процедура о оснивању и раду радних тела. 
 

В) Остале активности 

❖ Извештавање по захтеву стручног тима Сталне конференције градова и општина; 
❖ Израда месечних извештаја у складу са акционим планом за спровођење пакета 

подршке и финалног извештаја о пруженој подршци локалној самоуправи у оквиру 

пакета подршке. 

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ И СПОСОБНОСТИ  

 

1. Експерт за развој и спровођење антикорупцијских политика 

❖ Факултетско образовање у области друштвених наука; 

❖ Најмање 3 године искуства у раду на питањима везаним за развој и спровођење 
антикорупцијских мера на националном или локалном нивоу;  

❖ Искуство у спровођењу обука или пружању саветодавне подршке на тему борбе против 
корупције;  

❖ Познавање локалног контекста, структуре и функционисања локалне самоуправе ће се 

сматрати предношћу;  
❖ Одличне аналитичке способности; 

❖ Искуство у тимском раду;   
❖ Вештина извештавања;    

❖ Одличне комуникационе способности.  

 

2. Експерт за унапређење нормативно правног оквира у локалној самоуправи 

❖ Факултетско образовање у области правних наука; 

❖ Искуство у раду/сарадњи са локалном самоуправом у најмање 3 пројеката и/или најмање 3 

године радног искуства у локалној самоуправи;  
❖ Искуство у изради нормативно правних аката; 

❖ Искуство у спровођењу обука везаних на нормативно-правни оквир;  
❖ Одлично познавање правног оквира, структуре и функционисања локалне самоуправе;  

❖ Одличне аналитичке способности; 
❖ Искуство у тимском раду;   

❖ Вештина извештавања;    

❖ Одличне комуникационе способности.    
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ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 3 – Експерт за доделу средстава из буџета ЈЛС за 

остваривање јавних интереса локалне заједнице 
 

 
Стална конференција градова и општина ће за спровођење пакета подршке у свакој од 

одабраних ЈЛС формирати експертски тим који ће чинити Експерт за развој и спровођење 

антикорупцијских политика, Експерт за унапређење нормативно правног оквира у  локалној 
самоуправи и Експерт за доделу средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса 

локалне заједнице, како би осигурала успешну реализацију планираних активности која 
претпоставља различите врсте стручности ангажованих експерата. Експерт за доделу 

средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице ће у међусобној 

сарадњи у оквиру експертског тима и уз координацију стручног тима Сталне конференције 
градова и општина, у једној или више одабраних ЈЛС, спроводити следеће активности: 

 
❖ Подршка развоју и успостављању интерних процедура за доделу средстава из буџета 

ЈЛС које се односе на: дефинисање јавног интереса и критеријума за доделу средстава, 

расписивање јавног конкурса, формирање и функционисање комисија, спровођење 
мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима и пројектима од 

јавног интереса која се финансирају из буџета ЈЛС. 
❖ Спровођење обуке запослених који треба да примењују интерни правни оквир који 

регулише суфинансирање програма од јавног интереса који реализују удружења; 
❖ Спровођење обуке запослених који треба да примењују интерни правни оквир који 

регулише процес спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања. 
❖ Спровођење обуке за мониторинг, евалуацију и финансијску контролу над програмима 

од јавног интереса која реализују удружења, односно над пројектима у области јавног 
информисања који се финансирају из јавних извора; 

 

 
ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ И СПОСОБНОСТИ  

 
❖ Факултетско образовање у области економије или друштвених наука; 

❖ Искуство у раду/сарадњи са локалном самоуправом у најмање 3 пројекта и/или најмање 3 
године радног искуства у локалној самоуправи;  

❖ Искуство у раду на питањима везаним за финансирање програма које спроводе удружења 

или пројеката у области јавног информисања на нивоу локалних самоуправа; 
❖ Искуство у спровођењу обука на тему сарадње локалних самоуправа и организација 

цивилног друштва или сродним темама; 
❖ Одлично разумевање локалног контекста, структуре и функционисања локалне самоуправе;  

❖ Одличне аналитичке способности; 

❖ Искуство у тимском раду;   
❖ Вештина извештавања;    

❖ Одличне комуникационе способности.  
 

Заинтересовани кандидати могу послати своје пријаве, са биографијом на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
у Europass или сличном формату. Такође, кандидати треба да наведу контакте za 3 препорукe.  

У пријави је потребно назначити за коју позицију/е се пријављујете. 

Биографију са листом препорука послати на адресу:  

Стална конференција градова и општина, Македонска 22, 11000 Београд или на е-mail: 

аndrea.guduric@skgo.org , са назнаком: пријава на позив за експерте у области унапређења 
антикорупцијских политика на локалном нивоу.  

mailto:аndrea.guduric@skgo.org
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Рок за пријаву кандидата је 01. oktobar, 2018. године (до 16 часова).  

СКГО поштује родну равноправност и гарантује једнаке могућности при запошљавању. 

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор. 

 


