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Одговори на питања у вези са процесом конкурисања у оквиру јавног Позива Програма ЕU 

Exchange 6 
 

Број Питање Датум Одговор 

1 

Да ли локална самоуправа има право 
пријаве на Конкурс за доделу пакета 
подршке за унапређење планирања и 
буџетирања капиталних пројеката 
локалне самоуправе и евентуално за 
подршку у увођењу јавног буџетског 
портала, имајући у виду да већ има 
израђен и усвојен план развоја и 
средњорочни план кроз развојне пројекте 
финансиране од стране донатора?  

28.02.2022. 

Локална самоуправа има право да се пријави у оквиру 
Конкурса за доделу пакета подршке за унапређење 
планирања и буџетирања капиталних пројеката локалне 
самоуправе.  
Када је у питању подршка за увођење буџетских 
портала, она није предмет конкурисања у оквиру Позива, 
али је предвиђена као комплементарна подршка која ће 
примарно бити понуђена оним локалним 
самоуправама које буду изабране за подршку у 
унапређењу планирања и буџетирања капиталних 
пројеката. 

2 

Да ли постоји дефинисана форма и елементи 
документа којим се потврђује да градска 
општина има сагласност матичног града 
за конкурисање за доделу пакета 
подршке у оквиру јавног позива Програма 
ЕU Exchange 6, и ко је потписник документа у 
име матичног града? 

01.03.2022. 

Документ којим се потврђује да градска општина има 
сагласност матичног града за конкурисање за доделу пакета 
подршке у оквиру јавног позива Програма ЕU Exchange 6 
нема стриктно дефинисану форму, али је потребно да 
садржи следеће елементе: 

- Исказ да је матични град сагласан да градска општина 
конкурише за пакет подршке у оквиру јавног позива 

mailto:secretariat@skgo.org


 
  

ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6 
 

                                                                                                 Стална конференција градова и општина 
Македонска 22, Београд 

011/3223-446 
secretariat@skgo.org 

2 

Број Питање Датум Одговор 

Програма ЕU Exchange 6, уз навођење конкретног пакета 
подршке за који градска општина конкурише.  

- Да документ сагласности буде састављен и потписан на 
званичном меморандуму матичног града. 

Документ којим се потврђује да градска општина има 
сагласност матичног града за конкурисање за доделу пакета 
подршке у оквиру јавног позива Програма ЕУ Exchange 6 је 
потребно да потпише градоначелник или заменик 
градоначелника.  

3 

Да ли локална самоуправа може да 
конкурише за пакет подршке у оквиру јавног 
позива Програма ЕU Exchange 6 уколико је 
тренутно (или је била) корисник 
подршке додељене из средстава ЕУ, других 
развојних партнера, односно других 
међународних и националних ентитета, али 
за врсту подршке која није предмет 
јавног позива Програма ЕU Exchange 6?  

01.03.2022. 

Локална самоуправа испуњава критеријум за 
конкурисање у оквиру јавног позива Програма ЕU Exchange 
6 уколико у тренутку конкурисања није корисник 
подршке додељене из средстава ЕУ, других развојних 
партнера, односно других међународних и националних 
ентитета, а која је истоврсна као подршка за коју се 
пријављује у оквиру овог јавног позива (израда плана 
развоја; израда средњорочног плана; унапређење планирања 
и буџетирања капиталних пројеката).  

4 

Да ли је у оквиру јавног позива Програма ЕU 
Exchange 6 предвиђена подршка за израду 
секторских докумената јавних политика 
(на пример, Програма енергетске 

02.03.2022. 

У оквиру јавног позива Програма ЕU Exchange 6, када је реч о 
планским документима и документима јавних политика 
предвиђени су пакети подршке само за израду плана развоја 
и израду средњорочног плана у складу са Законом о планском 
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ефикасности) или неких других развојних 
докумената који нису план развоја (на 
пример Стратегије одрживог развоја)? 

систему. Сходно томе, нису предвиђени пакети подршке 
за израду секторских докумената јавних политика 
(стратегија, програма, акционих планова) или неких 
других општих планских докумената (као што је 
Стратегија одрживог развоја; подршка за Стратегије локалног 
одрживог развоја пружана је у периоду до доношења Закона 
о планском систему, а сада њихову улогу по правилу треба да 
преузму управо планови развоја).  

5 

Да ли локална самоуправа може да се 
пријави за пакет подршке за израду плана 
развоја уколико је већ започела процес 
израде плана развоја (донета одлука о 
приступању изради плана развоја, 
формирана радна група, урађена анализа 
стања)? 

03.03.2022. 

Имајући у виду да је локална самоуправа сама започела 
процес израде плана развоја, нема разлога зашто не 
би могла да се пријави за подршку. У случају да је 
локална самоуправа у тренутку конкурисања корисник 
истоврсне подршке додељене из средстава ЕУ, других 
развојних партнера, односно других међународних и 
националних ентитета за коју се пријављује, тада она не би 
испуњавала критеријуме за добијање подршке у оквиру овог 
јавног позива. 

6 

Да ли локална самоуправа може да се 
пријави за пакет подршке за израду 
средњорочног плана уколико је тренутно 
у процесу израде плана развоја? 

03.03.2022. 

Локална самоуправа може да се пријави за пакет 
подршке за израду средњорочног плана невезано од 
статуса израде плана развоја. Пожељно је да локална 
самоуправа која се пријављује за пакет подршке за израду 
средњорочног плана има израђен план развоја или да је 
процес израде плана развоја већ започет, али и локалне 
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самоуправе које немају израђен план развоја могу да се 
пријаве за пакет подршке за израду средњорочног плана.  

7 

Ко је носилац израде садржаја 
средњорочног плана - да ли је то 
локална самоуправа или СКГО, у оквиру 
пакета подршке за израду средњорочног 
плана? 

03.03.2022. 

Као и у случају других видова подршке коју СКГО спроводи, 
носилац процеса за који се пружа пакет подршке је 
увек корисничка локална самоуправа и њени органи. 
Реализација пакета подршке за израду средњорочног плана 
подразумева активно укључивање и расположивост 
свих запослених у локалној управи/управама 
релевантних за израду средњорочног плана, док ће 
СКГО пружати стручну подршку у свим фазама израде 
средњорочног плана и за спровођење пратећих процеса. 

8 

Да ли пакет подршке за унапређење 
планирања и буџетирања капиталних 
пројеката обухвата и израду плана 
капиталних пројеката/програма 
капиталних улагања? 

03.03.2022. 

План капиталних пројеката и/или програм капиталних 
улагања, као ни план капиталних инвестиција итд., нису 
прописима захтевани документи које је ЛС обавезна да 
израђује. Свака ЛС се наравно може определити да донесе 
било који документ који сматра потребним, иако није 
нормативно захтеван/обавезан. 

Када је реч о пакету подршке за унапређење планирања и 
буџетирања капиталних пројеката какав је предвиђен у 
оквиру Програма ЕU Exchange 6, у припреми материјала 
тенденциозно се нису користили горенаведени или други 
називи за документе који обухватају прегледе капиталних 
пројеката, да се не би постављало питање доследности са 
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прописима. Како се у документу за опис подршке наводи 
(Прилог 2) – подршка у оквиру предметног пакета 
подразумева „успостављање/унапређење процеса у 
корисничкој ЛС који води формирању реалистичног 
прегледа капиталних пројеката - расхода за 
укључивање у средњорочни оквир буџета у складу са 
Законом о буџетском систему, али и консолидовању планских 
процеса..“, као и подршку да се „у процесу израде нацрта 
буџета ЛС за наредну годину припреми и нацрт локалног 
акта са трогодишњим прегледом капиталних 
пројеката“. 

У погледу свих других, детаљнијих или другачије 
профилисаних докумената који се односе на капиталне 
пројекте/инвестиције у ЛС и на које се питање можда односи, 
указујемо да корисничка локална самоуправа може 
искористити процес подршке у оквиру ЕU Exchange 6 и 
сопственим додатним ангажовањем израдити и друге 
документе које сматра потребним у овом домену. 

9 

Да ли локална самоуправа може 
истовремено да конкурише за пакет 
подршке за израду плана развоја и пакет 
подршке за унапређење планирања и 
буџетирања капиталних пројеката? 

03.03.2022. 

Локална самоуправа може истовремено да конкурише за 
пакет подршке за израду плана развоја и пакет подршке 
за унапређење планирања и буџетирања капиталних 
пројеката. Такође, локална самоуправа може 
истовремено да конкурише за пакет подршке за израду 
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средњорочног плана и пакет подршке за унапређење 
планирања и буџетирања капиталних пројеката.  

Локална самоуправа не може истовремено да конкурише 
за подршку у изради плана развоја и подршку у 
изради средњорочног плана. 

10 
Шта се сматра важећим 
планским/стратешким документима?  03.03.2022. 

Плански/стратешки документ (стратегија, програм, акциони 
план) се сматра важећим уколико укључује и 2022. 
годину.  

11 

Да ли за контакт особу ставити неко лице 

из руководства града (заменик 

градоначелника или члан градског већа 

задужен за област за коју се конкурише) или 

лице које је задужено за попуњавање 

пријаве (нпр., из одељења за привреду и 

финансије и сл.)? 

 

10.03.2022. 
 

Контакт особа не мора нужно да буде руководилац или лице 
које попуњава Пријаву, али је важно да буде особа запослена 
у ЛС која ће бити оперативна и на располагању за 
комуникацију са СКГО тимом у случају потребе за додатним 
појашњењем. 

12 

У погледу обрасца за Пријаву (исти је сегмент 

код свих конкурса), поставља се питање 

приказивања броја запослених када 

организационе јединице нпр. за привреду и 

финансије нису раздвојене у конкретној ЛС. 

 

Приликом попуњавања Пријаве важно је да се број 

приказаних/урачунатих запослених не понавља на 

више места у табели. У зависности од систематизације 

радних места у конкретној ЛС, уколико она не одговара 

приказу редова како је предвиђено у табели у обрасцу за 
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Ако су нпр. радна места запослених у Локалној 

пореској администрацији и на пословима 

јавних набавки систематизована у оквиру 

Одељења за привреду и финансије – да ли 

њих у Пријави наводимо у реду табеле који је 

предвиђен за привреду и ЛЕР или у реду 

табеле који је предвиђен за финансије и 

буџет? 

 
 
 

пријаву, број запослених лица конкретне организационе 

јединице можете навести у једном реду табеле по избору 

и додати напомену/појашњење о томе.  

У наведеном примеру конкретно -  сва лица запослена у оквиру 

Одељења за привреду и финансије у Вашој ЛС можете навести 

у реду табеле који се односи на Финансије и буџет, тако што 

ћете додати напомену да податак о броју запослених 

укључује и запослене у Локалној пореској администрацији и на 

пословима јавних набавки, и да се иста лица не урачунавају у 

ред табеле који се односи на Привреду и ЛЕР. 
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