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У Београду је, 8. децембра 2022. године, одржана 49. редовна Скупштина Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина Србије. Тема 49. скупштине, носила је назив 
„Стратешки правци јачања локалне самоуправе у Републици Србији“. Овогодишња скупштина је 
организована уз помоћ пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“ који подржава 
Влада Швајцарске, а реализује СКГО. 

Свечано отварање скупштине СКГО почело је изведбом маестра Стефана Миленковића који је 
пред домаћим и страним гостима одсвирао химну Републике Србије и композицију Фрица 
Крајслера „Рецитатив и Скерцо за виолину“.  

Скупштином је председавао Антонио Ратковић, градоначелник града Сомбора и председник 
СКГО, а било је присутно велики број представника из 129 ЈЛС и бројни представници државних 
институција, невладиних организација, донатора и страних и домаћих партнера и гостију. 

После констатовања кворума за рад и одлучивање, председавајући је ставио на гласање Предлог 
програма са дневним редом. Како није било предлога за измене и допуне Дневног реда, 
констатовано је да је Скупштина једногласно усвојила Програм и Дневни ред 49. скупштине. 
(Прилог 1) 

Изабрано је радно председништво, које су чинили: председник СКГО Антонио Ратковић, 
генерални секретар СКГО Ђорђе Станичић и секретар Председништва СКГО Маја Стојановић 
Керић.  

У складу са Статутом СКГО и Изборним правилима СКГО, на 49. скупштини СКГО одржани су и 
редовни избори за органе СКГО. Изборна комисија коју је формирало Председништво СКГО и 
бирачки одбор формиран од стране генералног секретара СКГО су били задужени за спровођење 
избора за органе СКГО. (Прилог 2) 

У име града домаћина, учесницима 49. скупштине обратио се Зоран Радојичић, градоначелник  
Града Београда. Скуп су поздравили и Жан Лук Еш, отправник послова Амбасаде Швајцарске 
Конфедерације у Републици Србији и Томас Шиб, амбасадор Савезне Републике Немачке у 
Србији. (Прилог 3) 

После уводних обраћања, у складу са Дневним редом, председавајући је присутне упознао са 
резултатима рада СКГО у 2021. години. (Прилог 4)  

Након завршеног представљања рада СКГО у 2021. години, председница Изборне комисије је 
позвала сва лица овлашћена за гласање да приступе првом кругу гласања за чланове 
Председништва, чланове Надзорног одбора и председнике одбора СКГО у просторији 
предвиђеној за гласање током тридесетоминутне паузе. 

ПРВИ КРУГ ГЛАСАЊА ЗА ОРГАНЕ СКГО 

********************************************************************************* 
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА: „Стратешки правци јачања локалне самоуправе у Републици 
Србији“  
Модератор програмског дела Скупштине била је Весна Дамјанић. 
Панелисти: 
Саша МОГИЋ, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе 
Владан ВАСИЋ, градоначелник Пирота 
Никола БЕРТОЛИНИ, шеф Одељења за сарадњу, Делегација ЕУ у Републици Србији 
Ђорђе СТАНИЧИЋ, генерални секретар СКГО 

 (Прилог 5) 
********************************************************************************** 
Након завршене панел дискусије, председница Изборне комисије саопштила је резултате првог 
круга гласања за чланове Председништва СКГО, чланове Надзорног одбора СКГО и позвала лица 
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овлашћена за гласање да приступе другом кругу гласања за председника Надзорног одбора СКГО 
и председника СКГО.  

ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРВОГ КРУГА ГЛАСАЊА ЗА ОРГАНЕ СКГО 

ДРУГИ КРУГ ГЛАСАЊА ЗА ОРГАНЕ СКГО 

********************************************************************************* 
Након завршеног гласања у другом кругу, уследило је свечано потписивање Споразума о 
сарадњи о  спровођењу локалних пројеката у оквиру програма „Инклузија Рома и других 
маргинализованих група у Србији – Иницијатива за инклузију фаза 3” .  

(Прилог 6) 
********************************************************************************* 
 
РАДНИ ДЕО СКУПШТИНЕ 
 
Након завршеног програмског дела Скупштине, настављен је рад Скупштине у пленарном делу 
по Програму и Дневном реду како је и достављено у материјалу. Председавајући обавештава 
присутне да следи усвајање важних докумената и одлука СКГО које према Статуту СКГО, усваја 
Скупштина. Поједина документа је претходно разматрао и усвојио Надзорни одбор СКГО на 
седници одржаној 24. новембра 2021. године. Сви документи били су доступни чланству у 
електронској верзији посредством веб сајта СКГО, а непосредно пре заседања су достављени и 
у папирној верзији. 

Предлози докумената и одлука 49. скупштине: 
Тачка 1. Усвајање Записника 48. скупштине СКГО 
Имајући у виду да је, записник 48. скупштине СКГО верификовало Председништво на својој 
седници одржаној 7. априла 2021. године, председавајући предлаже да се усвоји записник. Како 
није било гласова против нити уздржаних, Скупштина је усвојила записник 48. скупштине СКГО. 

Тачка 2. Извештај о раду СКГО за 2021. годину   
Као материјал за ову тачку, достављен је детаљан Извештај о раду СКГО са прегледом активности 
које је СКГО спровела током 2021. године. С обзиром на то да су у уводном делу представљени 
резултати рада СКГО у овој години, није било потребе за посебним образлагањем Извештаја, 
након чега је Скупштина усвојила Извештај о раду СКГО за 2021. годину. 

Тачка 3. Извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СКГО за 
2020. годину и првих 10 месеци 2021. године са Предлогом одлуке 

У материјалу за Скупштину достављен је Извештај Надзорног одбора СКГО о материјално-
финансијском пословању за 2020. годину и првих 10 месеци 2021. године са Предлогом одлуке 
и председавајући је том приликом истакао да је седница Надзорног одбора одржана 24. новембра 
ове године. 
Како није било примедби на наведени извештај, Скупштина је донела Одлуку којом: 

- ПРИХВАТА Извештај Надзорног одбора СКГО о материјално-финансијском пословању за 
2020. годину који је усвојен одлуком Председништва СКГО о финансијском извештају 
СКГО за 2020. годину и распореду вишка прихода 

- УСВАЈА Извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СКГО за 
првих 10 месеци 2021. године, а на основу финансијског плана СКГО за 2021. годину 
донетог на основу Одлуке Председништва из јуна 2021. године, и  

- ОВЛАШЋУЈЕ Председништво СКГО, да у складу са својим статутарним правима и 
обавезама, разматра и усвоји годишњи извештај за 2021. годину и Финансијски план за 
2022. годину. 
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Тачка 4. Одлука о усвајању Стратешког плана СКГО за период 2022-205. године 

Као материјал за разматрање достављен је наведени Предлог Одлуке о усвајању Стратешког 
плана за период 2022-2025. година, као и сам Стратешки план. С тим у вези, председавајући је 
истакао да је Стратешки план СКГО за период 2022-2025. године је резултат рада Радне групе 
коју је формирало Председништво и Радног тима Стручне службе СКГО који је формирао 
генерални секретар а који је би задужен за оперативно вођење процеса израде стратешког 
документа. У изради новог стратешког документа учествовало је и чланство СКГО преко одбора 
и мрежа, тако да је цео процес био транспарентан и партиципативан. Први израђени Нацрт 
стратешког документа био је стављен на јавну расправу целокупном чланству током октобра, а 
затим је Председништво на својој седници одржаној 29. новембра утврдило Предлог Одлуке о 
усвајању стратешког документа која је сада и предмет доношења.  

Како се нико није јавио за реч, Скупштина је донела Одлуку о усвајању Стратешког плана СКГО 
за период 2022-2025. године. 

Тачка 5. Одлука о именовању генералног секретара СКГО 

Као материјал за разматрање достављен је образложени предлог за именовање генералног 
секретара СКГО који је утврдило Председништво СКГО на својој 7. седници, одржаној 29. јуна 
ове године. Имајући у виду резултате рада постигнуте не само у овој години, него и у претходном 
периоду, као и потребу очувања континуитета и доброг функционисања СКГО, предложено је да 
се за генералног секретара именује Никола Тарбук, садашњи заменик генералног секретара СКГО 
за заступање чланства.  

Председавајући је образлажући предлог Председништва СКГО посебно истакао да предложени 
кандидат има 16 година радног искуства у СКГО и у својој досадашњој професионалној каријери 
обављао је више одговорних функција, као и да је у периоду од 2008. до 2018.  године био 
помоћник генералног секретара СКГО за заступање, а од 2018. је заменик генералног секретара 
за заступање интереса чланства. Такође, од почетка запослења у СКГО обављао је одговорности 
менаџера пројеката СКГО, а већ 11 година је на функцији менаџера најважнијег пројекта за 
институционални развој СКГО који подржава Влада Швајцарске. Предложени кандидат је 
представљао СКГО у изради бројних националних прописа и стратешки докумената који су важни 
за локалну самоуправу и један је од људи који је радио на Програму за реформу система локалне 
самоуправе, који је ове године усвојила Влада и руководилац је Стручног тима који је израдио 
Нацрт стратешког плана СКГО. Г. Тарбук је представник СКГО у неколико важних тела Владе као 
што су Савет за стручно усавршавање запослених у локалној самоуправи, Комисија за 
финансирање локалне самоуправе и Савет за реформу јавне управе. Председавајући је нарочито 
истакао да је у питању је особа од интегритета и знања, која одлично познаје локалну самоуправу 
у Србији, визију и мисију националне асоцијације локалних власти и процесе оперативног 
управљања радом организације и оно што она треба да ради на даљем јачању и унапређењу 
локалне самоуправе. 

Како се нико није јавио за реч, Скупштина је донела Одлуку о именовању Николе Тарбука за 
генералног секретара СКГО за наредни четворогодишњи период.     

 

Тачка 6. Одлука о разрешењу и именовању лица овлашћеног за заступање удружења 
Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије 

Поводом ове тачке дневног реда, председавајући је истакао да је у складу са Законом о 
удружењима неопходно да се у Регистру удружења при Агенцији за привредне регистре изврши 
упис промене лица овлашћеног за заступање удружења, те је стога у материјалу за Скупштину 
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достављена Одлука којом се констатује разрешење функције генералног секретара и избор новог 
генералног секретара и предложио да се одлука као таква донесе.  

Како није било гласова против нити уздржаних, Скупштина је донела Одлуку о разрешењу и 
именовању лица овлашћеног за заступање удружења Сталне конференције градова и општина – 
Савеза градова и општина Србије.   

Како није било нових питања и предлога за расправу, председавајући закључује рад Скупштине 
у овом делу и позива новоименованог генералног секретара СКГО, Николу Тарбука да се обрати 
учесницима Скупштине. (Прилог 7) 

После обраћања Николе Тарбука, председавајући се у име СКГО и у своје лично име захвалио 
Ђорђу Станичићу на свему што је учинио током његове изузетне каријере на месту генералног 
секретара СКГО и пожелео да и даље, сходно својим могућностима пружи допринос раду 
организације, и позвао Ђорђа Станичића да се обрати учесницима Скупштине. (Прилог 8) 

Након обраћања Ђорђа Станичића, у складу са одлуком Председништва СКГО, председавајући је 
име СКГО доделио посебну захвалницу Ђорђу Станичићу за вишедеценијски предан и истрајан 
рад на унапређењу локалне самоуправе у Србији, за успешно вођство током 20 година на месту 
генералног секретара и за изузетан лични допринос развоју Сталне конференције градова и 
општина – Савеза градова и општина Србије.  

********************************************************************************** 

ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ДРУГОГ КРУГА ГЛАСАЊА 

Председница Изборне комисије Наташа Живковић, саопштила је резултате другог круга гласања. 
Надзорним одбором СКГО председаваће општина Аранђеловац, док ће у наредном двогодишњем 
периоду председник СКГО бити град Лесковац. 

********************************************************************** 

ОБРАЋАЊЕ ИЗАБРАНОГ ПРЕДСЕДНИКА СКГО 

Градоначелник Лесковца и председник СКГО, др сци. мед. Горан Цветановић, се најпре захвалио 
колегама и саборцима на указаном поверењу и подршци што су град Лесковац изабрали за 
председника Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије. У свом 
обраћању, градоначелник Лесковац и председник СКГО је посебно истакао да ће наставити да 
доследно спроводи заједничку мисију организације, а то је развој и ефикасно функционисање 
свих локалних самоуправа, све у циљу квалитетнијег и бољег живота наших грађана и 
функционисања наше привреде. Искористио је прилику да поздрави и честита новоименованом 
генералном секретару Николи Тарбук, који ће, како је истакао, корачати утабаним стазама 
његовог претходника, уваженог господина Ђорђа Станичића. Ми смо један добар тим који 
одликује храброст, борбеност и одлучност у даљем спровођењу реформи Министарства државне 
управе и локалне самоуправе и читаве Владе Републике Србије – рекао је председник СКГО.  

На крају, председник СКГО и градоначелник Лесковца, г. Цветановић је указао да је све ово 
наставак плодоносног рада, добре сарадње и међусобне подршке, тако да ће указано поверење 
оправдати. 

На крају, председавајући се још једном захвалио свим делегатима, гостима и другим учесницима 
на данашњој Скупштини СКГО, за присуство и активно учешће у програму, на панелу и у радном 
делу.  

Саставни део овог записника су и прилози, како следи:  

Прилог 1 – Програм и Дневни ред Скупштине 
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Прилог 2 – Записник спроведених избора за органе СКГО са 49. редовне скупштине СКГО 
Прилог 3 – Уводна обраћања високих званичника 
Прилог 4 – Презентација рада СКГО у 2021. години (Антонио Ратковић, председник СКГО и 
градоначелник Сомбора) 
Прилог 5 – Записник са панела: „Стратешки правци јачања локалне самоуправе у Републици 
Србији“ 
Прилог 6 – Свечано потписивање споразума о сарадњи 
Прилог 7 – Обраћање Николе Тарбука, генералног секретара СКГО 
Прилог 8 – Обраћање Ђорђа Станичића 

Записник водили: 

Оливера Сагић ср. 
саветница на пројекту 

Новак Гајић ср. 
шеф Одељења за политички систем ЛС 

Александар Поповић ср. 
Менаџер пројекта 

Маја Стојановић Керић ср. 
секретар Председништва СКГО 
 
 

                   Председник   
                   Сталне конференције градова и општина- 

                                                                             - Савеза градова и општина Србије 
                            Антонио Ратковић ср. 
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ПРИЛОГ 1 

 

 

                                                                             
                                     

 

„Стратешки правци јачања локалне самоуправе у Републици Србији“ 

ПРОГРАМ И ДНЕВНИ РЕД 

49. скупштина Сталне конференције градова и општина 

– Савеза градова и општина Србије 

Београд, хотел „Краун Плаза“ 

8. децембар 2021. године 

10:00 – 11:15 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ  

10:00 – 10:05 Председавајући: Антонио Ратковић, градоначелник Сомбора и 
председник СКГО 

10:05 – 11:00 

Поздравна реч града домаћина – Зоран Радојичић, градоначелник 
Београда 

УВОДНА ОБРАЋАЊА: 

- Жан Лук Еш, отправник послова, Амбасада Швајцарске 
Конфедерације у Републици Србији 

- Томас Шиб, амбасадор Савезне Републике Немачке у Републици 
Србији 

11:00 – 11:15 Антонио Ратковић, градоначелник Сомбора и председник СКГО: 
Представљање рада СКГО у 2021. години 

11:15 – 11:45 ПРВИ КРУГ ГЛАСАЊА ЗА ОРГАНЕ СКГО  

 

 

11:15 – 11:20 

 

 

11:20 – 11:45 

Председник изборне комисије СКГО: 

 

- Обавештење о првом кругу гласања за органе СКГO (за чланове 
Председништва и Надзорног одбора и за председнике одбора) 
 

- Гласање у првом кругу  

11:45 – 12:00 КАФЕ ПАУЗА 

12:00 – 13:30 ПРОГРАМСКИ ДЕО СКУПШТИНЕ 
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12:00 – 13:30 

Панел дискусија: „Стратешки правци јачања локалне 
самоуправе у Републици Србији“ 

- Саша Могић, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе 

- Владан Васић, градоначелник Пирота 
- Никола Бертолини, шеф Одељења за сарадњу, Делегација 

Европске уније у Републици Србији   
- Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО  

Модератор панела: Весна Дамјанић 

13:30 – 14:00 ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРВОГ КРУГА И ДРУГИ КРУГ ГЛАСАЊА 
ЗА ОРГАНЕ СКГО 

 

 

13:30 – 13:35 

 

13:35 – 13:40 

 

13:40 – 14:00 

 

Председник изборне комисије СКГО: 

 

- Проглашење резултата првог круга гласања за органе СКГO (за 
чланове Председништва и Надзорног одбора и за председнике 
одбора) 
 

- Обавештење о другом кругу гласања (за председника СКГО и 
председника Надзорног одбора СКГО) 
 

- Гласање у другом кругу 

14:00 – 14:20 СВЕЧАНО ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ 

14:00 – 14:20 

Свечано потписивање Споразума о сарадњи о  спровођењу локалних 
пројеката у оквиру програма „Инклузија Рома и других маргинализованих 
група у Србији – Иницијатива за инклузију фаза 3”   
 
Кратко обраћање поводом потписивања Споразума о сарадњи 
 

- Нинослав Јовановић, државни секретар, Министарство за 
људска и мањинска права и друштвени дијалог 

- Александра Димић-Угринај, вођа програма немачке развојне 
сарадње: „Инклузија Рома и других маргинализованих група у 
Србији” који спроводи ГИЗ 

- Нихат Бишевац, градоначелник Новог Пазара 
 

Споразум потписују представници немачке организације за међународну 
сарадњу ГИЗ, Министарства за људска и мањинска права и друштвени 
дијалог, СКГО и 10 градова и општина корисника подршке / Заједничка 
фотографија потписника 

14:20 – 14:50 РАДНИ ДЕО СКУПШТИНЕ – ПРЕДЛОЗИ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУКА 
49. СКУПШТИНЕ СКГО 

14:20—14:50 

1. Записник 48. скупштине СКГО 
2. Извештај о раду СКГО за 2021. годину 
3. Извештај Надзорног одбора СКГО о материјално-финансијском 

пословању за 2020. годину и првих 10 месеци 2021. године са 
Предлогом одлуке  

4. Одлука о усвајању Стратешког плана СКГО за период 2022-2025. 
године 
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5. Одлука о именовању генералног секретара Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина Србије  

6. Одлука о разрешењу и именовању лица овлашћеног за 
заступање удружења Сталне конференције градова и општина – 
Савеза градова и општина Србије 

14:50—15:00 ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ДРУГОГ КРУГА ГЛАСАЊА 

14:50—15:00 
Председник изборне комисије СКГО: 

- Проглашење резултата другог круга гласања за органе СКГO (за 
председника СКГО и председника Надзорног одбора СКГО)  

15:00—15:15 ОБРАЋАЊЕ ИЗАБРАНОГ ПРЕДСЕДНИКА СКГО 

15:15 ЗАТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ И ЗАЈЕДНИЧКИ РУЧАК 
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ПРИЛОГ 2 
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ПРИЛОГ 3  

УВОДНА ОБРАЋАЊА ВИСОКИХ ЗВАНИЧНИКА 

 

У име града домаћина обратио се г-дин Зоран РАДОЈИЧИЋ, градоначелник Београда, који је 
поздравио госте, представнике медија и све присутне и истакао да му је велика част и 
задовољство што присуствује скупу и има прилику да се обрати као домаћин Града, са надом да 
ће овај састанак бити још бољи него претходних година. 

Према речима г-дина Радојичића, у претходној години Град Београд је био имао многобројне 
састанке са градовима из Србије, градовима из Републике Српске, Црне Горе, и генерално из 
региона. Истакао је да је крајем новембра био у граду Истанбулу, Република Турска, где је 
одржан састанак мреже градова овог дела Европе, тачније од Истанбула до Будимпеште, тзв. 
Мреже Б40, са идејом да се наредних година још градова прикључи овој мрежи и овој 
иницијативи. На свим овим састанцима су биле углавном сталне и заједничке теме које се тичу 
свих нас, а он је апострофирао оне које сматра значајнијим од осталих. Кључна је сарадња и 
разговори о примерима добре праксе и ономе што је једна општина, један град урадио да може 
да се примени у другом граду, другој општини. Мисли да је ово историјски генерално важан 
тренутак у свету, наглашава да је транспарентност у раду нешто што мора да се негује и да 
стално морамо да радимо на томе да ово унапређујемо. 

Нагласио је да је посебно значајна рационалност или рационализација наших управа, што је 
такође тема која је значајна и која ће сигурно кроз њено развијање довести до наших бољих 
управа и бољег импакта наших суграђана. 

Kако наводи, све су ово теме које се тичу, као и теме овог скупа, јачања локалних самоуправа, 
које у крајњој инстанци представљају основни елемент, основну ћелију демократије. Кроз јачање 
локалних самоуправа и кроз контакт са обичним људима стварамо једини прави начин да 
глобално јача демократија, која је у различитим регионима, у различитим степенима у кризи. 

На свим овим састанцима су разговарали о томе шта град Београд радио у претходном периоду 
и који су правци даљег развоја. Истиче да мисли да је значајна тема Правичност, као нешто у 
систему вредности што је важно за све градове и за град Београд, што мора да се негује у 
наредним периодима, како се буду мењали градоначелници. 

Наводи да је урбани развој у овом савременом свету нешто о чему, наравно, морамо водити 
рачуна, са нагласком о балансу између старог, традиционалног и новог, и то је видљиво у граду 
Београду, који је тренутно највеће и најинтересантније место за инвестиције, али и да је велики 
изазов водити град тако да се одржи традиција и нови концепт развоја. Истиче да је његов аспект 
развоја Београда од првог дана да Београд мора да се развија у правцу здравог, зеленог града и 
града који је још прилагођенији развоју детета и по мери детета, у томе мисли да је будућност 
Београда. 

Незаобилазна тема на свим скуповима је борба са Covid-19 и развој градова у време  Covid-а. 
Неминовно је повезана дигитализације градова и борба са ковидом. Београд је значајан искорак 
направио у претходном периоду овом правцу, као и јединице локалне самоуправе, на тај начин 
је дошло до подизању свести и побољшању квалитета живота грађана. Истакнут је значај и 
важност вакцинације и подизање свести грађана о значају вакцинацији, као врло важне теме. 

Град Београд је поносан као инвестициони центар овог дела Европе, поред  Covid-а и свих 
проблема, није се зауставио овај развој. Посебно жели да истакне пројекат Линеарни парк, који 
ће се простирати од Бетон хале до Панчевачког моста, у чијем пројектовању је учествовало 55 

14



15 

младих архитеката у сарадњи са грађанима, направљено је идејно решење, као пример 
комуникације са грађанима и концепт који ће утицати позитивно на многе аспекте живота 
грађана у Београду. 

Жели да истакне значај Сталне конференције градова и општина, и то да смо уз помоћ СКГО 
заједно смо на истом задатку и изражава захвалност што СКГО све заједно усмерава, одржава 
актуелне теме, помаже да се усагласимо и решимо заједничке проблеме, даје нам решења и 
примере добре праксе са других места које можемо да применимо у нашим градовима. Важно је 
истакнути конкретизацију односа свих нас са СКГО и поједностављивање свих проблема о којима 
се прича. 

Доласком на ову функцију није ми било јасно шта СКГО, временом ми се разјашњавало шта СКГО 
ради, али из године у годину ми се та тема разјашњава и схватам све више значај рада и да нам 
је заједнички задатак да разјаснимо теме које су значајне за развој локалних самоуправа и 
учинимо што доступнијим људима. Поносан што сам део свих вас и могу да дам утицај на 
унапређење нашег града и ви ваших. 

Наглашавам добру сарадња са амбасадама и ЕУ, наглашавам, без њиховог учешћа и помоћи не 
би остварили жељене циљеве. У овом моменту пројекти који се тичу транспарентности, 
рационализације, инклузије осетљивих група које требају нашу помоћ су значајни пројекти и ја 
им се захваљујем на томе. 

Сви имамо заједнички циљ, а то је да наши грађани живе боље и да се наши градови развијају. 
Град Београд схвата значај свих ових тема, а наглашавам на крају да је питање демократије 
најважнија тема која треба да се негује у свим локалним самоуправама. 

Жан ЛУК ЕШ, амбасадор Швајцарске конфедерације у Србији, захваљује се домаћину, 
поздравља госте и истиче је да му је велика част што има прилику да се обрати скупу на 49. 
скупштини СКГО. 

Истиче да Влада Швајцарске подржава СКГО и развој локалних самоуправа у Србији, зато што у 
Швајцарској сматрамо да је јединица локалне самоуправе од суштинске важности. Да би се то 
десило, локална самоуправа мора да има компетенције, финансије, могућност и право грађана 
да се изјасне о својим правима, стратешком планирању, путу развоја, приступу документима и 
осталим питањима важним за своје локалне самоуправе. 

То је управо разлог зашто у Србији, као и у другим земљама и регионима подржавамо развој 
локалних самоуправа.  

Улога Сталне конференције градова и општина је од суштинске важности и представља мост 
између локалних самоуправа, надлежних министарстава и Владе, омогућава приближавање 
локалне самоуправе надлежним министарствима и Влади, кроз бројне састанке, дијалоге, а битан 
аспект је омогућавања размењивања добре праксе која је примењива у једној ЈЛС може бити 
примењива и у другој ЈЛС. 

Стална конференција градова и општина је важан актер који треба подржати. 

Имамо сарадњу и са другим институцијама на другим пројектима, као што су УНОПС и ЕУ, заједно 
смо активни на приоритетима локалног нивоа, као и са ОЕПС, САВЕТ ЕВРОПЕ, заједно радимо на 
промоцији Европске повеље, као и на много пројеката у другим локалним самоуправама. 

Наводи да постоји иницијатива за спровођење пројекта развоја зелених градова, који ће 
подржати у сарадњи са Светском банком, у оквиру кластера Зелена агенда ЕУ, као важну тему. 
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Новим програмима сарадње од 2020-2022. године, затим од 2022.-2025. године се препознају 3 
области, ка централном и локалном нивоу, централизација локалних самоуправа у правцу 
економског развоја; заштити животне средине, односно теми промене климе и „одрживих 
градова“. 

Са Сталном конференцијом градова и општина бележимо 30 година сарадње и бићемо и даље 
ту. Желим да честитам Ђорђу на изузетној сарадњи и дугом служењу СКГО, који нас је увек 
уверавао да је све у реду и на изузетној сарадњи. 

Томас ШИБ, амбасадор Републике Немачке у Србији је поздравио све госте и нагласио да му је 
велика част и привилегија што може да се обрати на скупштини СКГО.  

Навео је да је размена између представника локалних самоуправа, Владе и иностраних партнера 
суштински битна ради бољег разумевања, изазова, ради размене извучених поука, а што је 
суштински битно и за развој сарадње између Р. Немачке и Р. Србије. Што се боље пројекти 
прилагоде локалним потребама боље ће се реализовати. Наша развојна сарадња не би била 
могућа без блискости, поверења и сарадње са локалним самоуправа. Ваше спровођење сарадње 
и подршке је кључ успеха у имплементацији развојних пројеката. 

Захвалио се свима градовима и општинама који су са сарађивали са Републиком Немачком 
прошле године и претходних година. Република Немачка је определила више од 300 мил. еура 
за развојне пројекте посвећене доброј управи, заштити од климатских промена и енергетској 
ефикасности. Такође, указао је да ће данас бити закључен Споразум о сарадњи и инклузији 
рома и других маргинализованих група - трећа фаза, између Министарства за људска и 
мањинска права, 10 потписника ЈЛС и ГИЗ-а, у оквиру „Иницијатива за инклузију 3“.  

Дугорочна и сарадња пуна поверења је почела још 2017. године када је почео општи циљ 
пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи ГИЗ, а кроз 
који је пружена подршка маргинализованим групама у ЈЛС. Захваљујући пројекту више од 5.360 
људи је запослено, више од 1.800 људи је пружено психолошко саветовање, више од 1.400 људи 
је обучено у различитим областима, више од 34.500 пакета подршке је подељено породицама у 
време ковид пандемије у 40 градова. Мислим да бројеви говоре за себе, и желим да захвалим 
још једном на одличној сарадњи свим уваженим локалним самоуправама.  

Много тога још треба урадити, важно је наставити са пројектима и иницијативама за инклузију 
ромске заједнице, а пред нама је много изазова, када је у питању инклузија маргинализованих 
група. 

Ромска заједница је веома рањива заједница у Србији, коју прати висок ризик од сиромаштва, 
прилике за образовање и запошљавање. Вођени мотом „не оставити ништа иза себе“, 
наставићемо да радимо на споразуму о инклузији Рома и осталих маргинализованих група. 

Радујемо се потписивању наведеног споразума и даљем раду ГИЗ-а са уваженим општинама и 
надлежним министарствима.  

Потребно је стално оцењивати потребе локалне самоуправе, као пут успешне имплементације 
пројекта. 

На крају жели да се захвали Министарству за људска и мањинска права, Министарству за рад, 
борачка и социјална питања, Националној служби за запошљавање, на изузетној подршци, а 
посебно се захваљује Сталној конференцији градова и општина као значајном партнеру ГИЗ-а, и 
жели успешну реализацију треће фазе овог пројекта. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………	

ПРИЛОГ 4 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДА СКГО У 2021. ГОДИНИ 

Желео бих да укажем на неке од кључних резултата и активности Сталне конференције градова 
и општина током ове године:  

Током 2021. године, одржане су 4 седнице Председништва, 2 седнице Надзорног одбора, 17 
састанака различитих мрежа СКГО и 13 седница Одбора СКГО. Формирана је мрежа секретара 
скупштина градова, општина и градских општина и мрежа запослених на пословима европских 
интеграција.  

СКГО је током године учествовала у изради бројних националних докумената јавне политике и 
прописа као што су: Стратегија реформе јавне управе, Стратегија родне равноправности, 
Програм за реформу система локалне самоуправе, Програм реформе управљања јавним 
финансијама 2021-2025, Национална стратегија запошљавања, Закон о климатским променама, 
Закон о регистру административних поступака, Закон о изменама и допунама Закона о 
запосленима у АП и ЈЛС, и др.  

 
Поред тога, СКГО је радила на преко 20 стратешких докумената и прописа који су у припреми, 
попут Нацрта националне стамбене стратегије и акционог плана за њено спровођење, Нацрта 
програма за циркуларну економију, Нацрта закона о пољопривреди и руралном развоју, Нацрта 
закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, Нацрта закона о социјалном 
предузетништву, Нацрта закона о комасацији и других важних прописа. 

 
Припремљено је неколико анализа у циљу праћења система локалне самоуправе и иницирања 
унапређења националног и локалног правног оквира и процедура и дефинисања приоритета за 
подршку локалној самоуправи. Посебно бих истакао анализе стања односно оцене учинка 
локалне самоуправе коришћењем СКГО упитника за вредновање учинка у областима – добре 
управе, управљања људским ресурсима, заштите животне средине, локалног економског развоја, 
пољопривреде и руралног развоја и локалних финансија и пореске администрације. 

 
Кроз 12 регионалних обука, 68 вебинара и 3 електронске обуке које су део званичног система 
акредитованих обука до сада је током ове године обучено преко 1900 полазника који ће добити 
званичне националне сертификате. Ова бројка биће и већа јер се до краја године одржава низ 
обука и вебинара. 

 
Поред тога, током ове године организовали смо и 72 регионалне радионице и вебинара на 
различите теме којима је присуствовало преко 2.400, а кроз различите пакете подршке 
општинама организовано је 147 обука или радионица на којима је учествовало преко 1.100 
представника подржаних локалних самоуправа.  

 
Када се сви ови бројеви саберу, можемо рећи да је број од 5 400 запослених у локалним 
самоуправама који су прошли кроз неке од видова обука и радионица заиста импресиван.  

 
Током ове године учествовали смо у припреми предлога програма обуке за 2022. годину који 
припрема Национална академија за јавну праву (НАЈУ), а усваја Влада Србије, што значи да и 
наредне године можемо очекивати велики број едукативних програма за локалне власти.  

 
Као директан вид подршке градовима и општинама, СКГО је спроводила укупно 86 пакета 
подршке током 2021. године. Пакети подршке представљају методолошки инструмент који 
развија СКГО у складу са потребама одабраних локалних самоуправа ради унапређења услуга, 
процедура и докумената у областима специфичним за њихов рад. Неке од тема пакета односиле 
су се на: унапређење административне ефикасности и делотворности, функционално и 
организационо унапређење управе, управљање јавном својином, унапређење антикорупцијских 
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политика, локални економски развој, заштиту животне средине и друго. 
 

У оквиру  ТРИ грант шеме које је СКГО спроводила током2021. године подржан је  велики број 
градова и општина  

- У области управљања јавном својином додељени грантови из средстава Европске уније 
(ЕУ) у укупном износу од 3 милиона евра.  

- Укупна вредност додељених средстава градовима и општинама у области инклузије Рома, 
које из средстава Европске уније директно додељује СКГО, износи око 1,9 милиона 
евра 

- Из средстава немачке развојне помоћи обезбеђено је 1,2 милиона евра за девет 
пројеката за запошљавања теже запошљивих група а данас ћемо присуствовати 
свечаности потписивања споразума за још 10 локалних пројеката у износу од милион 
евра . 

Припремљено је више десетина модела локалних аката или докумената за области као што су: 
стамбена подршка, управљање јавном својином, финансирање добровољних ватрогасних 
друштава, спровођење казнених мера у инспекцијском надзору.  

Припремом одговарајућих приручника СКГО је пратила реализоване активности и тиме пружила 
додатну подршку у циљу стручног усавршавања локалних службеника. У току 2021. године 
припремљено је 6 приручника, док је додатних 10 у финалној фази припреме.  

Током ове године, путем сервиса „Правне новости” локалне самоуправе добиле су обрађене 
информације о 17 усвојених закона, а преко сервиса е-Питање СКГО је одговорила на више од 
950 питања у вези са функционисањем и применом надлежности локалне самоуправе у 
различитим областима. База питања и одговора садржи више стотина одговора у различитим 
тематским областима и доступна је свим нашим чланицама на сајту СКГО.  

Поред наведених, организовано је преко 120 различитих видова стручне подршке у 
припреми планова развоја и средњорочних планова, буџетских портала, локалних акционих 
планова за инклузију Рома, озакоњењу подстандардних ромских насеља, припреми Посебног 
програма стручног усавршавања и тако даље. 

Међународну сарадњу СКГО одликовало је пружање подршке учешћу делегације Србије у 
Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе, затим у активностима Савета европских 
општина и региона, као и у активностима НАЛАС-а. Учествовали смо на шестом дану проширења 
ЕУ у организацији Комитета региона, а подршка је пружена и представницима националне 
делегације у Заједничком консултативном одбору Комитета региона ЕУ и Србије.  Остваривана 
је континуирана билатерална сарадња са другим асоцијацијама локалних власти, пружена је 
подршка градовима и општинама у процесу братимљења, а настављена је и сарадња са 
Амбасадом Француске. 

СКГО је активно учествовала у припремном процесу увођења кохезионе политике у Републику 
Србију, као и у процесу програмирања ИПА прекограничних програма за нову финансијску 
перспективу за 2021-2027. годину. Формирана је и Мрежа запослених на пословима европских 
интеграција.  

СКГО веб страница  просечно месечно има више од 9.500 посета, на којој је објављено преко 
360 најава, вести, конкурса од значаја за локалну самоуправу. На Твитеру, преко кога СКГО 
прати преко 4 400 појединаца и организација је објављено око 100 информација, а на Фејсбук 
страници која има преко 6 300 пратилаца  преко 215 информација, док је на званичном Јутјуб 
каналу објављено 25 видео прилога у продукцији СКГО. 
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СКГО се током године појавила у електронским медијима 80 пута, а написано је више од 
1450 чланка о раду СКГО (у штампаним медијима и порталима 

Наградни конкурс за новинаре националних, регионалних и локалних медија организован је 
по осми пут, стручни жири који чине уредници из водећих националних медија од 53 пристиглих 
прилога изабрао је седам најбољих који су награђени лаптоп рачунарима.    

Морамо нагласити да су највећи део активности и резултата у 2021. години остварени уз велику 
помоћ и подршку коју СКГО добија спровођењем пројеката и програма који се финансирају 
из мултилатералне и билатералне међународне помоћи. Овом приликом захваљујемо се 
Европској унији, Влади Швајцарске, Влади Шведске, Влади Савезне Републике Немачке и ГИЗ-у, 
Влади Словачке, Савету Европе, УНДП-у, УНИЦЕФу, УНОПСу, ОЕБС-у и другим нашим 
међународним партнерима. Уз подршку наших партнера и донатора, локална самоуправа у 
Србији иде сигурним корацима напред. 

Желим да изразим захвалност и Влади Републике Србије, ресорним министарствима и другим 
националним и покрајинским институцијама, на партнерском односу и уважавању потреба 
локалне самоуправе. 

Иако је за нама година пуна изазова, када се осврнемо на резултате које сте сада од мене чули, 
а верујте ми да је реч о само једном делу резултата, верујем да у нама треба да се одржи 
оптимизам и да ћемо заједно имати снаге да превазиђемо тешкоће и изазове. Један од начина 
да то урадимо је кроз наш заједнички рад кроз Сталну конференцију градова и општина. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ПРИЛОГ 5 

ЗАПИСНИК: 
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
 
Први учесник панела био је Саша Могић, начелник Одељења у Министарству државне управе 
и локалне самоуправе (МДУЛС), који је рекао да се кључни реформски правци Програма за 
реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године 
одвијају на државном и на локалном нивоу. Напоменуо је да је то било и полазиште израде 
Програма. Овај веома амбициозан подухват, на коме је МДУЛС радило заједно са СКГО изискивао 
је јаку документациону основу, где је први задатак био опис постојећег стања, док је начелно 
полазиште било да у његовом унапређењу фокус буде на грађанима, па тек онда на томе шта је 
јединица локалне самоуправе потребно да би грађани кроз њих остваривали своја права. Потом 
је описао четири циља овог документа – (1) положај локалне самоуправе и њена одговорност, 
(2) финансирање локалне самоуправе, (3) капацитети локалне самоуправе и (4) услуге које 
локална самоуправа пружа грађанима – истакавши да су прва три у функцији четвртог. На 
питање водитељке о времену које је било потребно за дефинисање ових циљева, г. Могић је 
одговорио да су се они кристалисали током више година. 
 
Генерални секретар СКГО Ђорђе Станичић најпре је говорио о њеном новом Стратешком плану, 
израђеном у комуникацији са чланством организације, истакавши да он представља континуитет 
у њеном раду, као и континуитет у сарадњи са МДУЛС, а изразио је и задовољство степеном 
испуњености претходног Стратешког плана. Изразио је очекивање да ће, због подударности са 
Програмом за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 
2025. године, примена ова два документа имати синергетске ефекте. Међу посебно важним 
темама на којима ће СКГО радити, истакао је пуну ратификацију Европске повеље о локалној 
самоуправи, ради промовисања начела супсидијарности, према коме јавни послови и услуге 
треба да буду обављани на најадекватнијем нивоу власти. Као другу приоритетну тему навео је 
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питање финансирања локалне самоуправе, посебно истакавши преку потребу да Комисија за 
финансирање локалне самоуправе заживи у пуном капацитету. Коначно, као трећу најзначајнију 
тему истакао је да ће СКГО инсистирати на међуопштинској сарадњи, неопходној због тога што 
јединице локалне самоуправе имају различите капацитете, а исте обавезе. 
 
Упитан о приоритетима Европске уније (ЕУ) спрам локалне самоуправе у Србији, као и о 
препорукама за њен даљи развој, Никола Бертолини из Делегације ЕУ у Србији, у којој је 
надлежан за питања сарадње, одговорио је питањем да ли су довољно искоришћена средства 
која она ставља на располагање локалној самоуправи. Истакао је важност локалне самоуправе 
као прве и једине улазне тачке преко које грађани приступају јавним услугама. Додао је да ЕУ 
финансира пројекте, а не буџет, а да су посебно потребни добри пројекти међуопштинске 
сарадње. Изразивши уверење да ће Србија постати чланица ЕУ, навео је како њена 
предприступне средства треба искористити за изградњу капацитета, јер ће по учлањењу на 
располагању бити вишеструко већи износи. Критиковао је ЕУ због садашње политике давања 
помоћи преко других међународних организација и програма, јер то не гради капацитете српске 
управе, навевши чак како је Србија била жртва средстава ЕУ. 
 
Упитан о кључним изазовима и потребама локалне самоуправе, градоначелник Пирота Владан 
Васић је као најпречу навео потребу за њеним кадровским снажењем, превасходно због 
обављања нових надлежности локалне самоуправе, додавши како ту велики проблем представља 
забрана запошљавања. Као остале крупе изазове навео је квалитетну пројектну документацију, 
простор и преузимање администрирања пореза. Поздравио је обнову рада Комисије за 
финансирање локалне самоуправе, као и опредељење СКГО да се посебно посвети унапређењу 
међуопштинске сарадње. Закључио је истицањем потребе за већим учешћем грађана у 
одлучивању. 
 
На почетку другог круга питања, г. Могић је апострофирао да на крају крајева све зависи од 
појединачних јединица локалне самоуправе, додавши да међусобне разлике у капацитетима 
изискују исправно постављање приоритета, које треба утврђивати у сарадњи са грађанима. 
Оценио је да у Србији итекако има добрих примера и готових решења, попут модела поступака 
и аката, које треба делити и преузимати ради стандардизације, која је пак изузетно важна за 
равноправан приступ грађана услугама локалне самоуправе. 
 
Говорећи о улози СКГО као споне између државних и локалних власти, г. Станичић је оценио 
како та улога није увек комотна, а онда је и објаснио како СКГО кроз консултативне механизме 
обједињује глас и интересе локалне самоуправе. Изразио је слагање са ставом градоначелника 
Пирота о важности кадрова у локалној самоуправи, поменувши обуку локалних службеника коју 
СКГО спроводи у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, али и додавши како 
питање њихових зарада представља озбиљан изазов, јер нема адекватан одговор на питање 
мотивисаности, оптерећености и одлива најкомпетентнијих кадрова. Објаснио је значај 
успостављања новог планског система за повезивање краткорочног и средњорочног планирања 
и капиталног буџетирања. Указао је на мањак пројеката спремних за финансирање, посебно се 
осврнувши на потребу за решавањем проблема суфинансирања и предфинансирања, онако како 
је то учињено у АП Војводини. 
 
Градоначелник Васић је истакао да систем локалне самоуправе не чини само управа, него и 
установе и јавна предузећа. Надовезавши се на кадровску тематику, позвао је на успостављање 
система награђивања и кажњавања, ради мотивисања најбољих запослених у систему локалне 
самоуправе. сагласио се са значајем квалитетне планске документације. 
 
Упитан о будућим плановима ЕУ везаним за подршку локалној самоуправи, г. Бертолини је казао 
подсетио да нема општине у Србији која у последњих пет година није примила подршку ЕУ, али 
да то није довољно. У том смислу се сложио са оним што су остали излагачи говорили о 
кадровској теми, позвавши да службеници задужени за питања евроинтеграција буду у тесној 
сарадњи са председницима општина и градоначелницима. Закључио је позивањем на 
трилатералну сарадњу Делегације ЕУ, СКГО и МДУЛС у свим наведеним темама. 
 
Одговарајући на коментар из публике да је систем оцењивања запослених предвиђен, али да се 
не примењује, г. Могић се сагласио. У дискусију се укључио и заменик генералног секретара 
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СКГО Никола Тарбук, осврнувши се на неке од тема покренутих током панела, посебно на 
евроинтеграције, истакавши значај који им СКГО придаје. Рекао је како је СКГО недавно 
формирала Мрежу службеника за евроинтеграције, чиме је она већ направила платформу коју 
предлаже г. Бертолини, и најавио скори почетак обуке за коришћење средстава ЕУ намењених 
локалној самоуправи. Додао је да је надлежност у овој области унета у Закон о локалној 
самоуправи, да се не би постављало питање да ли локална самоуправа има основ да се бави 
евроинтеграцијама. 
 
Током закључних разматрања, г. Могић је констатовао да је у Програму за реформу система 
локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године можда требало 
ставити јачи нагласак на међуопштинску сарадњу, а г. Станичић је указао и на њену међународну 
димензију. Потом је г. Могић истакао да ће успешност реформи бити оцењивана праћењем тог 
документа, док је г. Станичић додао да слично важи и за нови Стратешки план СКГО. На крају је 
г. Бертолини истакао да средства за подршку променама постоје, да је важно да она буду 
употребљена, а да ће до промена доћи. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ПРИЛОГ 6 

СВЕЧАНО ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ 

У оквиру 49. скупштине СКГО организовано је свечано потписивање Споразума о сарадњи о 
спровођењу локалних пројеката у оквиру програма ”Инклузија Рома и других маргинализованих 
група у Србији – Иницијатива за инклузију фаза 3”. Иницијативу за инклузију од 2017. године 
Стална конференција градова и општина, заједно са ГИЗ-ом, спроводи у локалним срединама. 
Овај пројекат је покренут са намером да подржи запошљавање маргинализованих и теже 
запошљивих група становништва, а посебно Ромкиња и Рома. У претходне две фазе, директна 
подршка ГиЗ-а локалним самоуправама износила је око 2 милиона евра бесповратних средстава, 
а као резултат око 550 наших суграђана има посао. Кроз нови конкурс за 3 фазу пристигло је 40 
пријава пројектних предлога. Укупан износ средстава  која су расположива је 1 милион ЕУР, а 
ова трећа фаза пројекта предвиђа подршку за 10 локалних самоуправа, а одабране су следеће 
ЛС: Бач, Бор, Ваљево, Звездара, Кула, Младеновац, Нови Пазар, Нови Сад, Пожаревац, Сремска 
Митровица. Кроз реализацију локалних пројеката предвиђено је да до краја 2022 године, још 
преко 300 Ромкиња, Рома и припадника других маргинализованих група добити посао.  

Кључни партнер, у оквиру програма инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији 
је министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, а једна од најзначајнијих 
спона између програма и министарства је државни секретар, господин Нинослав Јовановић који 
се обратио учесницима скупа. Он је нагласио да овај пројекат укључује конкретизација 
активности у виду преквалификација и доквалификација за занимања која су дефицитарна на 
тржишту рада, а такође подржавају се компаније и предузеће да добију средства и запошљавање 
Рома и других маргинализованих група. Активности су усаглашене са ревидираном Стратегијом 
за социјално укључивање Рома и Ромкиња.  

Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији је програм који подржава немачко 
министарство за привредну сарадњу и развој. Програм је започео у октобру 2018 и предвиђено 
је да траје до марта 2023. Међу основним циљевима је подршка спровођењу националне 
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња и да кроз различите компоненте програма 
допринесе  промени ставова према овој националној мањини. Исказана је велика захвалност на 
подршци коју Немачка развојна сарадња пружа у овој области, уз значајне промене у животима 
наших суграђана које су видљиве и конкретне. За ове резултате заслужна је особа без које је 
немогуће замислити реализацију програма Инклузија Рома и других маргинализованих група, а 
то је вођа овог програма госпођа Александра Димић Угринај.  Она је нагласила да се пружа 
снажна подршка против дискриминације како би се ојачала социјална инклузија. Истакла је 
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такође да се подршка огледа првенствено у области образовања и и запошљавања, али имали 
да смо имали прилику и прошле године и ове године да подржимо градове и општине у Србији у 
томе како да се суоче са свим изазовима које носи пандемија Ковид 19. Било је значајно 
обезбедити да они који често буду заборављени у ствари не буду занемарени и заборављени 
када се деси криза ових размера. 

Нови Пазар је локална средина која већ трећи пут, заједно са партнерима, спроводи пројекат 
Иницијатива за инклузију. Према демографским показатељима, Нови Пазар је један од најмлађих 
градова у овом делу света, па није ни чудо да је предузетнички дух веома присутан. Најзначајнија 
подршка стиже од градоначелника Новог Пазара Нихата Бишевца, који се обратио се учесницима 
истакавши да након све три фазе и до краја 2022 године очекује се да у Новом Пазару укупно 
буде самозапослено 58 предузетника - то је заправо 58 новорегистрованих фирми, код познатог 
послодаваца и у постојећим предузећима биће запослено 71 лице, а преквалификација и 
доквалификација је предвиђена за 75 особа и на све то планирано је оснивање пет социјалних 
предузећа. Ових резултата пројекта иницијатива за инклузију не би било без партнера и подршке 
руководства локалне самоуправе. 

Након ових обраћања Споразум су потписали представници немачке организације за 
међународну сарадњу ГИЗ, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, 
СКГО и представници 10 градова и општина корисника подршке. 

……………………………………………………………………………………………………….
ПРИЛОГ 7  

ОБРАЋАЊЕ НИКОЛЕ ТАРБУКА, ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКГО 

Нови генерални секретар СКГО, Никола Тарбук се најпре захвалио Председништву и Скупштини 
на именовању за генералног секретара, као и Ђорђу Саничићу, који га је предложио за свог 
наследника и на свему што је научио од њега. Такође, изразио је захвалност и свим колегама и 
колегиницама из локалне самоуправе, представницима домаћих и међународних партнера, уз 
уверење да ће се подршка наставити и у наредном периоду.  

Храбри ме чињеница да имамо снажан и професионалан тим у Стручној служби СКГО и верујем 
да ћемо и дање континуирано и предано радити на развоју локале самоуправе – рекао је Никола 
Тарбук.  
Претходних 16 година колико сам део тима СКГО, настојали смо да будемо прави и истрајни 
представник локалних власти и да омогућимо континуирану подршку свим нашим чланицама и 
раду наших колега у локалној самоуправи.  
Мото наше организације је кућа свих градова и општина, односно једна адреса свих локалних 
власти. Као и све куће и породице које у њој живе и у нашој кући сусрећу се и сарађују сви њени 
чланови, градови, општине и градске општине и трудимо се да обезбедимо подршку сваком 
члану, да заједнички доносимо длуке и спроводимо и завршимо разне послове. Један од главних 
задатака наше организације је усклађивање интереса локалне самоуправе при формулисању 
њеног заједничког гласа којим треба да наступамо пред националним институцијама и 
међународним партнерима. Основна политика дефинисана Стратешким планом СКГО је 
континуирано јачање локалне самоуправе у услова за бољи живот у локалној заједници свих 
њених грађана који у њима живе. Управо ће то бити пут којим ћемо дање наступати као Стручна 
служба СКГО, као професионална подршка раду наших органа и на остваривању политика који 
они воде и Стратешког плана наше организације.  
Надам се да ћу на том путу, заједно са свим запосленима у СКГО, оправдати поверење које ми је 
указано и још једном се захваљујем члановима Скупштине и позивам све чланице да још 
активније учествују у раду наше организације и искористе све потенцијале и подршку коју им 
СКГО пружа.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ПРИЛОГ 8  

ОБРАЋАЊЕ ЂОРЂА СТАНИЧИЋА 

Ђорђе Станичић је најпре је честитао Николи Тарбуку на именовању за новог генералног 
секретара СКГО и захвалио се на дивном говору који је имао, указујући да је све то резултат 
великог и преданог рада.  
Немогуће је довека радити овај посао са истом енергијом и ентузијазмом. Ентузијазма има, али 
енергије мање, али је зато Никола Тарбук, млад, образован, енергичан и спретан и да ће свима 
бити на услузи у остваривању свих циљева о којима је данас било речи и који су постављени у 
новом Стратешком плану СКГО. Многи од вас ме знају дуги низ година, бавио сам се овим послом 
и душом и телом, и срцем и знањем и захваљујем се свима који су ме пратили у томе, које сам 
могао да послушам и чији пример да следим. Посебно хвала сарадницима у СКГО, 
професионалцима који су показали да разумеју какву смо кућу градова и општина изградили, 
сигуран сам да умеју да поштују и воле свој посао, локалну самоуправу и циљеве друштва за које 
се сви заједно боримо. Функција генералног секретара је ту да одговори потребама и интересима 
организације, верујем да ће будући генерални секретар успети на том путу.  
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На основу члана 9. став 8. тачка 2. Статута Сталне конференције градова и општина – Савеза 
градова и општина Србије бр. 652/1 од 27.12.2017. године – пречишћен текст, Скупштина Сталне 
конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије на свом 50. редовном 
заседању одржаном 7.12.2022. године доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  

СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗА ГРАДОВА И ОПШТИНА 
СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

У Статуту Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије бр. 652/1 
од 27.12.2017. године – пречишћен текст, у члану 11. став 2. мења се и гласи: 
  
”Председништво има 25 чланова.” 
 
Став 3. мења се и гласи: 
 
”Двадесетчетири члана Председништва бира и опозива Скупштина из реда чланова у складу са 
Изборним правилима СКГО.” 
 

Члан 2. 

У свему осталом Статут Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина 
Србије бр. 652/1 од 27.12.2017. године – пречишћен текст, остаје неизмењен. 
 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Hа основу члана 9. став 8. тачка 2) Скупштина СКГО усваја измене и допуне Статута. 

Предложеном изменом Статута број чланова Председништва се повећава за једно место, како би 
се уредило да Председништво као колективни орган има непаран број чланова, што је општа 
пракса за уређивање броја чланова колективних тела. Такође, предложена измена се врши и да 
би се омогућила примена предлога за повећање броја градова и општина на чијој територији 
живе припадници националних мањина који је дефинисан у Предлогу одлуке о начину и 
правилима за избор председника и чланова председништва, председника и чланова надзорног 
одбора и председника одбора СКГО, која је од стране Председништва СКГО предложена 
Скупштини. Овим предлогом се број гарантованих места за градове и општине на чијој 
територији живи највећи апсолутни број грађана припадника националне мањине повећава са 
два (2) на три (3) чиме се обезбеђује да у раду Председништва СКГО буду представљене јединице 
локалне самоуправе на чијој територији живе припадници три највеће националне мањине у 
Републици Србији. 

С обзиром на то да је Председништво СКГО на својој Петој седници одржаној 24. новембра 2022. 
године усвојило иницијативу за покретање поступка измена  Статута СКГО као и предлог Одлуке 
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о изменама Статута, те се у складу са горе наведеним, предлаже да Скупштина СКГО усвоји измене  
Статута СКГО како је и наведено у диспозитиву ове Одлуке.  

 

                                                                   Председник 
Сталне конференције градова и општина  

                                                                  - Савеза градова и општина Србије 
                                                               др сци. мед. Горан Цветановић 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

ПРИЛОГ 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА 
СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗА ГРАДОВА И ОПШТИНА 

СРБИЈЕ СА ИЗМЕНАМА 7.12.2022. ГОДИНЕ 
 

Пречишћен текст садржи измене и допуне Статута бр. 624/1 од 12.12.2017. године које је 
усвојила Скупштина СКГО на свом 45. заседању одржаном 13. децембра 2017. године и измене и 
допуне Статута бр.______________ од 7.12.2022. године које је усвојила Скупштина СКГО на свом 
50. редовном заседању одржаном 7. децембра 2022. године 

 
СТАТУТ 

СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗА ГРАДОВА И 
ОПШТИНА СРБИЈЕ 

Област остваривања циљева 
Члан 1. 

Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (у даљем 
тексту: СКГО) је самостално, нестраначко, невладино и непрофитно удружење, у које се на 
неодређено време добровољно удружују градови и општине Републике Србије ради развоја и 
унапређења локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса. 

Циљеви и принципи СКГО  
Члан 2. 

Циљеви СКГО су: развој, унапређење и заштита локалне самоуправе у Србији, у складу 
са принципима Европске повеље о локалној самоуправи, остваривање заједничких интереса 
општина и градова и побољшање њихових капацитета за остваривање надлежности и пружање 
услуга грађанима. СКГО, као удружење локалних власти у Србији, заступа  заједнички утврђене 
интересе својих чланова, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за 
заштиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе и представљању интереса градова и 
општина као послодаваца уз посебну сагласност већине својих чланица. 

Принципи на којима почивају организација и деловање СКГО су: 

- добровољност  
- равноправност чланова  
- нестраначки карактер 
- јавност рада 
- солидарност и уважавање различитости 
- независност 
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Делатност 
Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева, СКГО делује у правцу унапређења правног оквира и 
општих услова за развој локалне самоуправе у Србији, заступа заједнички утврђене интересе 
својих чланова, пружа им услуге у циљу унапређења њиховог рада, у складу са европским 
стандардима. 

Делатност СКГО посебно обухвата: 

• Заједничко формулисање ставова, предлога и иницијатива усмерених на унапређење 
правног оквира за функционисање локалне самоуправе, кроз рад органа СКГО и кроз 
различите облике окупљања представника локалних власти 

• Заступање заједнички утврђених ставова на националном и међународном плану, а 
посебно у односима са републичким и покрајинским органима власти 

• Заступање и представљање интереса градова и општина као послодаваца 
• Сарадњу са државним органима  у свим питањима од значаја за развој локалне 

самоуправе 
• Сарадњу са институцијама и партнерским организацијама из земље и иностранства 

ради унапређења услова за развој локалне самоуправе 
• Пружање подршке градовима и општинама у грађењу капацитета, дефинисању и 

реализацији стратешких опредељења, изради и имплементацији планова и пројеката 
и приступу финансијским средствима  

•  Пружање подршке градовима и општинама у остваривању њихових надлежности, 
кроз размену и пружање информација, обуке, саветодавну помоћ и подршку, размену 
добре праксе, као и кроз разноврсне друге активности у складу са потребама 

• Организовање различитих облика размене и сарадње међу градовима и општинама у 
земљи и на међународном плану 

• Подршку учешћу представника градова и општина у области међународне сарадње, 
на међународним скуповима и у међународним организацијама 

• Праћење стања, анализе и истраживања у областима од значаја за локалну 
самоуправу 

• Информативну и публицистичку делатност и упознавање шире јавности са темама од 
значаја за развој локалне самоуправе, као и о укупном значају и улози локалних 
власти у свакодневном животу грађана 

• Рад на пројектима и програмима који доприносе развоју локалне самоуправе у Србији. 

Назив, знак и седиште 
Члан 4. 

Назив удружења је: Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина 
Србије. 

Назив удружења на енглеском језику је: Standing Conference of Towns and Municipalities. 
Скраћени назив удружења је СКГО, а на енглеском језику SCTM. 

СКГО има знак, кога чине два стилизована голуба спојених крила на пољу правоугаоног 
облика, са почетним словима назива удружења у дну. Боје знака су тамно црвена, златна и бела. 

СКГО има седиште у Београду, Македонска 22. 
СКГО своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
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Услови чланства 
Члан 5. 

Члан СКГО може бити град и општина са територије Републике Србије који прихвата 
циљеве, принципе СКГО и Статут и поднесе пријаву за учлањене. 

Одлуку о приступању СКГО, као и одлуку о иступању из чланства, доноси орган прописан 
статутом општине, односно града, а ако није одређен други орган, одлуку доноси скупштина 
општине, односно града.  

Пријем у чланство и престанак чланства 
Члан 6. 

Скупштина СКГО потврђује чланство, и о томе без одлагања обавештава подносиоца 
пријаве.  

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство у СКГО 
престаје: 

- одлуком органа прописаног статутом општине односно града 
- престанком постојања члана.  
Чланство престаје даном пријема одлуке о иступању општине/града, односно даном 

престанка постојања члана. 

Права, обавезе и одговорност чланства 
Члан 7. 

Члан СКГО има право да, преко својих представника: 
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева СКГО; 
2) учествује у одлучивању на Скупштини и другим органима и телима СКГО; 
3) бира и буде биран у органе и тела СКГО; 
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима СКГО. 
Члан је дужан да: 
1) активно доприноси остваривању циљева СКГО; 
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО; 
3) да обезбеди да његови представници обављају функцију у органу СКГО на коју је 

изабран 
4) плаћа чланарину; 
5) обавља друге активности које му повере Скупштина и Председништво СКГО. 

Органи СКГО 
Члан 8. 

Органи СКГО су Скупштина, Председништво и Надзорни одбор.  

Скупштина 
Члан 9. 

Скупштину СКГО чине сви чланови. Сваког члана Скупштине представља један  
представник са правом гласа. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње.  
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председништва 

или на иницијативу најмање једне трећине чланова.  
Иницијатива из става 3. се подноси Председништву у писаном облику и у њој се морају 

навести питања чије се разматрање предлаже. 

Ванредна скупштина мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења 
захтева за њено сазивање.   

Седницу Скупштине сазива председник СКГО, писаним обавештењем о месту и времену 
одржавања Скупштине уз приложени предлог дневног реда.  

Седницом председава председник СКГО. 
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Скупштина: 

1) утврђује платформу и смернице за рад СКГО;  
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте СКГО предвиђене овим статутом; 
4) усваја програмске и друге документе; 
5) бира и разрешава чланове Председништва; 
6) из редова изабраних чланова Председништва бира председника СКГО;  
7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду СКГО; 
8) разматра и усваја годишњи финансијски извештај СКГО; 
9) одлучује о статусним променама и престанку рада СКГО; 
10) доноси одлуку о обрачуну чланског доприноса СКГО; 
11) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 
12) усваја Изборна правила СКГО; 
13) оснива и укида одборе СКГО и бира и разрешава председнике одбора; 
14) бира и разрешава чланове Надзорног одбора; 
15) именује генералног секретара; 
16) оснива организације и друга правна лица од интереса за чланове 
17) врши друге послове предвиђене законом и Статутом 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина овлашћених 
представника чланова. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних представника чланова. 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада СКГО 

неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

Председник СКГО 
Члан 10. 

Председник СКГО бира се из редова чланова Председништва изабраних на Скупштини. 
Мандат председника траје 2 године и може бити поново биран на исту функцију. 
Председник представља СКГО и заступа њене ставове и иницијативе у земљи и 

иностранству. 
Председник СКГО председава Скупштином и Председништвом. 
Председник СКГО има заменика кога бира Председништво на предлог председника СКГО 

из редова чланова Председништва.  
 У случају спречености, председника замењује његов заменик који је овлашћен да у име 
председника СКГО обавља све послове који су у његовој надлежности. 

Председништво 
Члан 11. 

Председништво је извршни орган СКГО, који се стара о спровођењу циљева који су 
утврђени овим Статутом и програмских опредељења, одлука и закључака Скупштине.  

Председништво има 25 чланова. 
Двадесетчетири члана Председништва бира и опозива Скупштина из реда чланова, у 

складу са Изборним правилима СКГО. 
Генерални секретар је члан Председништва по функцији. 
Мандат чланова Председништва траје 2 године и могу се поново бирати на исту функцију. 
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Члан 12. 
Председништво: 

1) руководи радом СКГО између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања 
циљева СКГО; 
2) прати и усмерава  редовно обављање делатности СКГО; разматра и усваја извештаје 
генералног секретара о раду СКГО; 
3) усваја планове и програме рада СКГО; 
4) усваја финансијски план СКГО и годишњи рачун; 
5) припрема предлоге: дневног реда других докумената за разматрање и одлучивање на 
Скупштини СКГО; 
6) поверава посебне задатке појединим члановима; 
7) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом 
или на предлог најмање једне петине чланова и припрема предлог измена и допуна, који подноси 
Скупштини на усвајање; 
8) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у складу  са законом; 
9) стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине; 
10) покреће иницијативе пред државним органима и другим органима и организацијама у 
име чланова СКГО; 
11) именује чланове одбора СКГО; 
12) оснива и укида мреже и уређује њихов делокруг и функционисање; 
13) на предлог генералног секретара именује заменика генералног секретара; 
14) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други 
органи и тела СКГО; 
15) изузетно, одлучује и о оним питањима за које га на то овласти Скупштина. 

Председништво пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина 
представника чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Председништво може одржавати електронске седнице. 

Надзорни одбор 
Члан 13. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање СКГО и о уоченим 
неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво. 

Надзорни одбор има 5 чланова које бира Скупштина из редова чланова СКГО, у складу 
са Изборним правилима СКГО. Председника Надзорног одбора бира Скупштина из редова 
изабраних чланова Надзорног одбора. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје две године и могу бити поново бирани. 
Надзорни одбор разматра финансијски извештај СКГО и финансијски план и подноси их 

на усвајање. 

Одбори и радна тела СКГО 
Члан 14. 

 Одбори су стална радна тела СКГО која разматрају питања из посебних области од 
значаја за локалну самоуправу и дефинишу ставове и предлоге органима СКГО у вези са 
посебним питањима из свог делокруга. 

Број, делокруг одбора и њихово функционисање уређује Скупштина одлуком. 
Изузетно, између две седнице Скупштине, Председништво може формирати или укинути 

одбор и о томе обавестити Скупштину. 
Мреже су радна тела СКГО која окупљају стручњаке из локалне самоуправе који су 

задужени за послове из конкретних области у надлежности ЈЛС и представљају механизам 
њихове међусобне комуникације, размене искустава и знања из праксе и размене информација 
СКГО са њеним чланицама, о питањима из делокруга мреже. 

Оснивање, делокруг и функционисање мреже уређује Председништво одлуком. 

Скупштина и Председништво могу својим одлукама формирати и друга радна тела. 
Одлуком којом је формирано радно тело из става 4. одређује се начин избора његових 

чланова, делокруг, трајање мандата и начин финансирања. 
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Генерални секретар 
Члан 15. 

Генерални секретар заступа СКГО у правном промету и има права и дужности 
финансијског налогодавца. 
             Генерални секретар руководи Стручном службом СКГО и представља СКГО у односима 
са партнерским организацијама и институцијама. 
 Генерални секретар је одговоран за остваривање планова и програма рада и других 
задатака које Стручној служби повере Скупштина и Председништво СКГО.  
 Генерални секретар доноси одлуке и друге опште акте од значаја за функционисање 
СКГО као правног лица и стара се о законитости рада СКГО. 
 Генералног секретара на образложени предлог Председништва именује Скупштина на 
период од четири године и може бити поново именован.  

Заменици генералног секретара 
Члан 16. 

 Генерални секретар има два заменика и то: заменика генералног секретара за заступање 
интереса чланства и заменика генералног секретара за услуге чланству. 

Заменике генералног секретара, из реда запослених у Стручној служби СКГО, на предлог 
генералног секретара, именује Председништво на период од четири године и могу бити поново 
именовани. 
 Заменици генералног секретара су овлашћени да, у одсуству или по овлашћењу 
генералног секретара, заступају СКГО, потписују сва финансијска документа у име СКГО и 
обављају друге послове из надлежности генералног секретара.  

Стручна служба 
Члан 17. 

 Стручна служба обавља стручне, организационе, техничке и друге послове из оквира 
делатности СКГО. 
 Организацију и функционисање Стручне службе уређује генерални секретар. 
 Генерални секретар доноси одлуке и решења у вези са радноправним статусом 
запослених у Стручној служби , у складу са прописима о радним односима и актима СКГО. 

Остваривање јавности рада 
Члан 18. 

Рад СКГО је јаван. 
Председник, Председништво и генерални секретар се старају о редовном обавештавању 

чланства, државних органа и шире јавности о раду и активностима СКГО, непосредно или путем 
електронских, штампаних и других медија, односно путем саопштења за јавност или на други 
примерени начин.  

Годишњи извештаји о активности СКГО подносе се члановима на седници Скупштине 
СКГО. 

Сарадња и удруживање 
Члан 19. 

Ради остварења својих циљева СКГО успоставља контакте и сарађује са другим 
удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

СКГО може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина. 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 
Члан 20. 

СКГО прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, 
спонзорством, рекламама и на други законом дозвољен начин. 
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Одлуку о чланарини доноси Скупштина. 
СКГО може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања 

из области локалне самоуправе, пружања саветодавних услуга из области локалне самоуправе, 
продајом публикација, реализацијом пројеката и на друге начине који су у складу са циљевима 
СКГО и интересима чланства. 

Привредна делатност којом се стиче добит 
Члан 21. 

СКГО може прибављати средства обављајући привредну делатност, и то: 
70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем. 
СКГО може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног 

уписа у Регистар привредних субјеката.  
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 

остваривање циљева СКГО, укључујући и трошкове редовног рада СКГО и сопствено учешће у 
финансирању одређених пројеката.  

Одлуку о начину коришћења добити доноси Председништво. 

Оснивање привредног друштва 
Члан 22. 

СКГО може самостално или заједно са другим правним или физичким лицима основати 
привредно друштво ради обављања делатности којом се стиче добит, у складу са законом. 

Одлуку о оснивању привредног друштва доноси Скупштина, у складу са законом. 

Престанак рада СКГО 
Члан 23. 

СКГО престаје са радом одлуком Скупштине или када престану услови за остваривање 
циљева СКГО, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

Поступање са имовином СКГО у случају престанка рада 
Члан 24. 

У случају престанка рада, имовина и средства СКГО ће се предати на чување Граду 
Београду.   

Град Београд ће предати сачувану имовину и средства накнадно формираном удружењу 
које буде окупљало најмање половину општина и градова у Србији. 

Изглед и садржина печата 
Члан 25. 

СКГО има печат округлог облика и на којем је исписано: „Стална конференција градова 
и општина - Савез градова и општина Србије, Београд”. 

Примена одредаба Закона о удружењима 
Члан 26. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 
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Ступање на снагу 
Члан 27. 

 Овај статут ступа на снагу даном усвајања.  
 Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина Србије бр. 652/1 од 27.12.2017. године – 
пречишћен текст.  

                                                                              

                    Председник 
Сталне конференције градова и општина – 

- Савеза градова и општина Србије 
др сци. мед. Горан Цветановић 
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ТАЧКА 3. 
 

ПРЕДЛОГ 
 
 

ОДЛУКЕ  
О НАЧИНУ И ПРАВИЛИМА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА ПРЕДСЕДНИШТВА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИКА 

СКГО, ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
И ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА  
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На основу члана 9. став 8. тачка 12) Статута СКГО бр. 652/1 од 27.12.2017. године – пречишћен 
текст, Скупштина СКГО на свом 50. редовном заседању, одржаном 7. децембра 2022. године у 
Београду, усваја: 

ОДЛУКУ  
О НАЧИНУ И ПРАВИЛИМА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА ПРЕДСЕДНИШТВА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИКА СКГО, 
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА СКГО 

 
I ДЕО 

ОСНОВНА НАЧЕЛА 

Члан 1. 

Функција у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије (у 
даљем тексту: СКГО) припада њеном члану – граду, општини или градској општини. 

Члан 2. 

Члана у СКГО представља градоначелник или председник општине, односно друго лице које 
органи града, општине или градске општине одреде и о томе писаним путем обавесте СКГО. 

Члан 3.  

Скупштина СКГО бира председника и чланове Председништва, председника и чланове Надзорног 
одбора и председнике одбора осим чланова који у складу са овом одлуком имају обавезно 
чланство у Председништву СКГО у мандату за који се спроводе избори. 

Члан СКГО може се кандидовати и бити изабран само на једну од следећих функција: члан 
Председништва, члан Надзорног одбора и председник Одбора.  

Изузетно, члан СКГО може се кандидовати за председавање највише два одбора. 

Председник СКГО бира се из реда изабраних чланова Председништва, а председник Надзорног 
одбора из реда изабраних чланова Надзорног одбора. 

Члан 4. 

Избори се одржавају у току заседања Скупштине СКГО, једном у две године. 

У случају потребе, избори се могу одржати и у краћем периоду, на Скупштини СКГО, и тада се 
сходно примењују ова правила. 

Сваки члан СКГО има један глас.  

Право да гласају имају овлашћени представници чланова СКГО који учествују у раду Скупштине 
СКГО.  

Стручна служба СКГО сачињава списак чланова са именима и презименима представника 
овлашћених да гласају. 
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Члан 5. 

Обавезно чланство у Председништву СКГО имају следећи чланови: 

1) четири (4) највеће јединице локалне самоуправе у Србији; 
2) две (2) јединице локалне самоуправе са најмањим приходом буџета по глави становника 

у години која претходи години у којој се врши избор чланова Председништва СКГО (по 
последњим званичним подацима Републичког завода за статистику); 

3) три (3) јединице локалне самоуправе у којима живи највећи апсолутни број грађана 
припадника једнe од три најбројније националне мањине (по последњим званичним 
подацима Републичког завода за статистику), изузимајући четири (4) највеће јединице 
локалне самоуправе у Србији и 

4) један (1) члан  коме је на челу извршних органа лице мање заступљеног пола у укупном 
броју лица које су на челу извршних органа, са најдужим мандатом (изузимајући ЈЛС 
наведене у претходне три тачке).  

За обавезне чланове из става 1. тачка 1 - 4 овог члана на изборима за чланове Председништва 
се не гласа. 

Чланови СКГО утврђени као обавезни чланови Председништва имају право кандидовања за 
функцију председника СКГО. 

II ДЕО 

РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА 

Члан 6. 

Изборе расписује Председништво СКГО најкасније 60 дана пре дана одржавања Скупштине СКГО.  

Приликом расписивања избора Председништво доноси одлуку о изборним радњама и роковима 
и утврђује чланице СКГО које применом утврђених критеријума из члана 5. ове одлуке постају 
чланови Председништва СКГО у мандату за који се спроводе избори и не учествују у процесу 
кандидовања и избора за чланове Председништва, председника и чланове Надзорног одбора и 
председника одбора СКГО.  

По усвајању одлуке из става 2. овог члана, генерални секретар обавештава чланове СКГО о 
отпочињању поступка предлагања кандидата за изборе. 

Информација о отпочињању поступка се објављује на интернет страни СКГО. 

III ДЕО 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА И БИРАЧКИ ОДБОР 

Члан 7. 

Изборе спроводи Изборна комисија и бирачки одбор. 
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Члан 8. 

Изборна комисија организује и надгледа поступак предлагања кандидата, организује и спроводи 
изборе за чланове Председништва и Надзорног одбора СКГО, председника СКГО, председника 
Надзорног одбора и председнике одбора СКГО.  

Изборна комисија се састоји од председника и четири (4) чланова који морају бити дипломирани 
правници. 

Председника и чланове Изборне комисије именује Председништво СКГО, на предлог генералног 
секретара и то тако да четворо буду представници градова, општина и градских општина које 
применом утврђених критеријума јесу обавезни чланови Председништва СКГО у мандату за који 
се спроводе избори, а један из реда запослених у Стручној служби СКГО. 

Изборна комисија се именује најкасније 60 дана пре одржавања избора.  

Мандат чланова Изборне комисије траје до завршетка свих изборних радњи. 

Председника Изборне комисије, у случају спречености, замењује члан Изборне комисије кога он 
писмено овласти. 

У случају спречености, члан Изборне комисије може писмено овластити друго лице које испуњава 
услове из ст. 2. и 3. овог члана да га замењује у раду Изборне комисије.  

Секретара Изборне комисије именује генерални секретар СКГО, из реда запослених у Стручној 
служби СКГО. 

Секретар Изборне комисије обавља техничке и административне послове за потребе Изборне 
комисије.  

Секретар Изборне комисије нема право гласа. 

Члан 9. 

Изборна комисија у оквиру надлежности утврђених Одлуком о начинима и правилима за избор 
органа и тела СКГО: 

1. организује и надгледа техничке припреме за изборе 
2. потврђује изглед и садржај електронског система за избор органа и тела СКГО 
3. утврђује број гласачких листића и оверава гласачке листиће за потребе непосредног 

гласања без коришћења електронског система за избор органа и тела СКГО 
4. утврђује листе кандидата 
5. утврђује и објављује резултате избора 
6. подноси извештај Скупштини СКГО о резултатима избора 
7. одлучује о приговорима. 

Члан 10. 

Организација, начин рада и одлучивања, као и друга питања везана за рад Изборне комисије 
уређују се пословником.  

Пословник доноси Изборна комисија на првој седници већином од укупног броја чланова.  
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Члан 11. 

Бирачки одбор учествује у изборном процесу када се гласа непосредно, без коришћења 
електронског система за избор органа и тела СКГО. 

Бирачки одбор: 

1. непосредно спроводи гласање на Скупштини СКГО 
2. обезбеђује правилност и тајност гласања 
3. стара се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања 
4. обавља друге послове које одреди Изборна комисија. 

Сви чланови бирачког одбора морају бити на бирачком месту док траје гласање. 

Бирачки одбор образује генерални секретар СКГО из реда запослених у Стручној служби СКГО. 

IV ДЕО 

ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ИЗБОР ОРГАНА И ТЕЛА СКГО 

Члан 12. 

Електронски систем за избор органа и тела СКГО је апликација преко које се спроводи поступак 
кандидовања градова, општина и градских општина за председника и чланове Председништва, 
чланове и председника Надзорног одбора и председнике одбора СКГО, као и поступак гласања 
на изборима за органе и тела СКГО. 

V ДЕО 

ПОСТУПАК КАНДИДОВАЊА ГРАДОВА, ОПШТИНА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА  
ЗА ЧЛАНОВЕ ПРЕДСЕДНИШТВА И ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИКА 

СКГО, ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКЕ ОДБОРА СКГО 

Члан 13. 

Право кандидовања на изборима имају сви чланови СКГО. 

У име члана СКГО кандидатуру подноси искључиво председник општине, односно градоначелник.  

Чланови СКГО по правилу подносе кандидатуре у електронској форми преко електронског 
система за избор органа и тела, у року од 30 дана од дана објављивања обавештења из става 3. 
члана 6. ове Одлуке.  

Изузетно, члан СКГО може поднети кандидатуру и електронском поштом, у року од 30 дана од 
дана објављивања обавештења из става 3. члана 6.   

Члан 14. 

На основу извештаја о кандидатурама за избор органа и тела СКГО, Изборна комисија утврђује 
коначну листу кандидата најкасније 15 дана од дана завршетка рока за подношење кандидатура. 

Коначна листа кандидата садржи све проглашене кандидатуре за чланове Председништва и 
Надзорног одбора СКГО, председника СКГО, председника Надзорног одбора и председнике 
одбора СКГО.  

Редослед кандидата на листама утврђује се по азбучном реду.  
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Члан 15. 

Ако за одређену функцију нема пријављених кандидата, председавајући Скупштине СКГО ће на 
самом заседању позвати чланове који испуњавају услове за избор у органе и тела да на лицу 
места истакну своје кандидатуре, а о њиховом избору се гласа јавно. 

VI ДЕО 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЛИСТА КАНДИДАТА  
ЗА ЧЛАНОВЕ ПРЕДСЕДНИШТВА СКГО 

Члан 16. 

Критеријуми за сачињавање листе кандидата за чланове Председништва који се бирају су: 

1) географски критеријум – градови, општине и градске општине се разврставају у четири 
(4) статистичка региона (Војводина, Шумадија и западна Србија, Јужна и источна Србија 
и Београд); 

2) критеријум статуса – градови и општине се разврставају по томе да ли имају статус града 
или општине у складу са Законом; 

3) критеријум величине (број становника) – општине и градске општине се разврставају по 
броју становника на општине и градске општине са мање од 25.000 становника и 
општине, односно градске општине са више од 25.000 становника. 

За критеријум величине примењује се последњи званични податак о броју становника доступан 
у евиденцији Републичког завода за статистику. 

Члан 17. 

Примењујући критеријуме утврђене овом Одлуком, чланове СКГО који су поднели кандидатуру 
за чланство у Председништву, Изборна комисија разврстава у 10 изборних група у којима ће бити 
изабрани, и то:  

1. две (2) општине односно градске општине из статистичког региона Војводина која 
има до 25.000 становника; 
 

2. једна (1) општина односно градска општина из статистичког региона Војводина са 
више од 25.000 становника; 

3. један (1) град из статистичког региона Војводина; 

4. две (2) општине односно градске општине из статистичког региона Шумадија и 
западна Србија која има до 25.000 становника; 

5. једна (1) општина односно градска општина из статистичког региона Шумадија и 
западна Србија са више од 25.000 становника; 

6. један (1) град из статистичког региона Шумадија и западна Србија; 

7. две (2) општине односно градске општине из статистичког региона Јужна и источна 
Србија која има до 25.000 становника; 

8. једна (1) општина односно градска општина из статистичког региона Јужна и источна 
Србија са више од 25.000 становника; 
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9. један (1) град из статистичког региона Јужна и источна Србија и 

10. две (2) градске општине из статистичког региона Београд. 

 

VII ДЕО 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА НА СКУПШТИНИ СКГО 

Члан 18. 

Гласање може бити непосредно или преко електронског система за избор органа и тела СКГО. 

Одлуку о начину гласања на Скупштини СКГО доноси Председништво на седници која претходи 
заседању скупштине. 

Члан 19. 

Уколико се гласање одвија непосредно, без коришћења електронског система, изборни материјал 
за спровођење избора обезбеђује Изборна комисија.  

Изборни материјал чине: 

- гласачке кутије 
- прибор за гласање 
- листа кандидата 
- потребан број гласачких листића 
- образац извештаја о резултатима гласања. 

На основу листе кандидата, Изборна комисија утврђује потребан број гласачких листића. 
Гласачки листићи се оверавају печатом СКГО. 

Члан 20. 

Уколико се гласање одвија кроз електронски систем за избор органа и тела СКГО, изборни 
материјал обезбеђује Изборна комисија и чини га електронска изборна апликација. 

Члан 21. 

Председавајући Скупштине СКГО објављује почетак гласања. 
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Члан 22. 

Гласа се на овереним гласачким листићима, односно, коришћењем електронске изборне 
апликације СКГО.  

У случају непосредног гласања, бирачки одбор дели гласачке листиће овлашћеним 
представницима чланова СКГО на почетку гласања за органе СКГО. 

У случају када се користи електронска изборна апликација, Изборна комисија дели овлашћеним 
представницима чланова СКГО приступне параметре за електронску изборну апликацију. 

Гласање се обавља тајно, заокруживањем редног броја испред назива кандидата, односно, 
избором кандидата кроз електронску изборну апликацију. 

У случају непосредних избора, гласачки листићи се убацују у за то припремљене гласачке кутије. 

Члан 23. 

Након што председавајући Скупштине констатује да је гласање завршено, Изборна комисија се 
повлачи на место одређено за пребројавање гласова. 

На основу бирачког списка и броја употребљених гласачких листића, Изборна комисија утврђује: 

- број припремљених гласачких листића, 
- број подељених гласачких листића, 
- број употребљених гласачких листића, 
- број важећих гласачких листића, 
- број неважећих гласачких листића, 
- резултат избора, односно списак кандидата који су добили највећи број гласова у оквиру 

појединих избора у СКГО. 

У случају када се користи електронска изборна апликација, све радње се обављају електронски, 
а Изборна комисија потврђује резултате гласања на основу генеричког извештаја из електронске 
изборне апликације. 

О својим налазима, Изборна комисија сачињава извештај о резултатима гласања, који 
председник Изборне комисије саопштава на заседању Скупштине. 

Након Скупштине СКГО, Изборна комисија предаје генералном секретару СКГО извештај из става 
3. овог члана и сав изборни материјал, у запечаћеној коверти.  

Изборни материјал се архивира и чува у Стручној служби СКГО до одржавања следећих избора 
за органе и тела СКГО, док се записници Изборне комисије чувају трајно. 

Члан 24. 

У првом кругу се гласа за избор чланова Председништва СКГО и чланова Надзорног Одбора 
СКГО.  

Пре почетка гласања председник Изборне комисије саопштава Скупштини коначне листе 
кандидата за:  

- чланове Председништва и 
- чланове Надзорног одбора. 
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Члан 25. 

Изабраним се сматрају кандидати који добију највећи број гласова. 

Ако листе кандидата садрже већи број кандидата од броја који се бира, изабраним се сматрају 
кандидати који су добили највећи број гласова до броја који се бира. 

За избор чланова Председништва критеријум из става 2. овог члана се примењује у оквиру 
изборних група дефинисаних у члану 17. став 1.  

Ако два или више кандидата имају исти број гласова, а то утиче на чињеницу ко од њих ће бити 
изабран на одређену функцију, гласање се понавља за те кандидате.  

Ако и после поновљеног гласања два или више кандидата имају исти број гласова, избор се врши 
јавним жребом који спроводи Изборна комисија извлачењем једног од кандидата.  

Члан 26. 

Након утврђених резултата избора за чланове Председништва СКГО и чланове Надзорног одбора 
СКГО, председник Изборне комисије објављује резултате Скупштини СКГО. 

Члан 27. 

У другом кругу се гласа за избор председника СКГО, председника Надзорног Одбора СКГО и 
председнике одбора СКГО.  

Члан 28. 

Након утврђених резултата избора за чланове Председништва СКГО Изборна комисија сачињава, 
а председник Изборне комисије саопштава Скупштини СКГО, коначну листу кандидата за изборе 
за председника СКГО. 

Председник СКГО бира се из редова чланова Председништва изабраних у складу са чланом 25. 
између оних чланова Председништва који су се кандидовали за председника СКГО у поступку 
кандидовања за изборе у СКГО. 

Након утврђених резултата избора за чланове Надзорног одбора СКГО Изборна комисија 
сачињава, а председник Изборне комисије саопштава Скупштини СКГО, коначну листу кандидата 
за изборе за председника Надзорног одбора СКГО. 

Председник Надзорног одбора СКГО бира се из редова чланова Надзорног одбора изабраних у 
складу са чланом 25. између оних чланова Надзорног одбора који су се кандидовали за 
председника Надзорног одбора у поступку кандидовања за изборе у СКГО. 

Ако један од кандидата има највише гласова за председника више одбора, биће изабран за 
председника оног одбора за који је освојио већи број гласова а у случају да је за више одбора и 
највећи и једнак број гласова, кандидат се изјашњава којим одбором жели да председава. 

Ако два или више кандидата, имају исти број гласова, гласање се понавља за те кандидате. 

Ако и после поновљеног гласања два или више кандидата имају исти број гласова, избор се врши 
јавним жребом који спроводи Изборна комисија извлачењем једног од кандидата.  
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Члан 29. 

Након утврђених резултата избора за председнике одбора СКГО, председника СКГО и 
председника Надзорног одбора, председник Изборне комисије објављује резултате Скупштини 
СКГО. 

Члан 30. 

Члан СКГО има право да поднесе писани приговор Изборној комисији због неправилности у току 
предлагања кандидата у року од 24 часа од часа од када је сазнао да је неправилност учињена, 
а најкасније седам (7) дана пре заседања Скупштине СКГО.  

У име члана, приговор из става 1. овог члана подноси председник општине или градоначелник. 

Изборна комисија у року од 48 часова од пријема приговора доноси одлуку о приговору и 
доставља је подносиоцу приговора.  

Ако Изборна комисија по приговору не донесе одлуку у прописаном року, сматраће се да је 
приговор усвојен.  

Ако Изборна комисија усвоји приговор, отклониће неправилност у року од пет (5) дана од дана 
доношења одлуке из става 3. овог члана.  

Члан 31. 

Овлашћени представник члана СКГО који учествује у раду Скупштине СКГО на којој се организују 
избори, има право да поднесе Изборној комисији приговор због неправилности и нерегуларности 
у току избора, најкасније до проглашења изборних резултата. 

О приговору из става 1. одлучује Скупштина гласањем. 

 

VIII ДЕО 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

Овом Одлуком престају да важе Правила за избор чланова Председништва, председника СКГО, 
чланова Надзорног одбора и председника Надзорног одбора и председника одбора СКГО усвојена 
на 38. скупштини СКГО, одржаној 7. децембра 2010. године, као и измене и допуне Правила за 
избор чланова Председништва, председника СКГО, чланова Надзорног одбора и председника 
Надзорног одбора и председника одбора СКГО бр. 864/1 од 11.12.2013. године, измене и допуне 
Правила за избор чланова Председништва, председника СКГО, чланова Надзорног одбора и 
председника Надзорног одбора и председника одбора СКГО бр. 1005/1 од 11.12.2019. године и 
измене и допуне Правила за избор чланова Председништва, председника СКГО, чланова 
Надзорног одбора и председника Надзорног одбора и председника одбора СКГО бр. 733/1 од 
17.12.2020. године. 

Члан 33. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана ступања на снагу Одлуке о изменама статута 
број _________________од 07.12.2022. године.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У складу са Статутом Сталне конференције градова и општина, Скупштина усваја Изборна 
правила СКГО.  

Правила за избор чланова Председништва, председника СКГО, чланова Надзорног одбора и 
председника Надзорног одбора и председника одбора СКГО, усвојена на 38. скупштини СКГО, 
одржаној 7. децембра 2010. године претрпела су три пута измене и допуне, а последњим 
изменама и допунама омогућено је успостављање електронског система за избор органа и тела 
СКГО.  

У циљу ефикаснијег спровођења избора за органе и тела СКГО, а посебно на основу уочених 
недостатака и потешкоћа код претходно спроведених избора за органе и тела СКГО, јавила се 
потреба за јаснијим дефинисањем и кодификацијом изборних правила.  

Истовремено, ове године спроведен је Попис становништва, и очекује се да ће он показати да је 
у једном броју јединица локалне самоуправе дошло до значајних промена у броју становника у 
односу на последњи попис, одржан 2011. године. Ове промене одраз су неповољних 
демографских кретања која резултирају смањењем броја становника код дела јединица локалне 
самоуправе. Ова демографска кретања доводе до потребе да се размотри промена у начину 
избора чланова у Председништву, како би његов састав на најбољи начин одражавао 
разноликост чланства СКГО.  

Стога се нова Одлука о начину и правилима за избор чланова Председништва и чланова 
Надзорног одбора, председника СКГО, председника Надзорног одбора и председника одбора 
СКГО, у највећој мери ослања на претходна Изборна правила, али уводи и нека унапређења, 
првенствено код поступка кандидовања и гласања и интегрише критеријуме за састав 
колективног органа (Председништва) у циљу боље репрезентативности целокупног чланства 
организације. 

У складу са Статутом, избори у СКГО се одржавају сваке две године, током заседања Скупштине. 
Скупштина, коју чине овлашћени представници чланова СКГО, бира следеће функције: чланове 
Председништва и чланове Надзорног одбора, председника СКГО, председника Надзорног одбора 
и председнике одбора СКГО. 

Одлуком о начину и правилима за избор чланова Председништва и чланова Надзорног одбора, 
председника СКГО, председника Надзорног одбора и председника одбора СКГО, уређује се, 
између осталог, следеће: 

Утврђује се правило да члан – град, општина и градска општина може да поднесе кандидатуру 
само за једну функцију у СКГО, тј. да може да се кандидује само за члана Председништва и уједно 
за председника СКГО, или само за члана (и председника) Надзорног одбора СКГО, односно за 
председника одбора СКГО уз могућност подношења кандидатура за председника највише два 
одбора, с тим да може бити биран само за један одбор. Овим правилом се смањује могућност 
„расипања“ гласова, пружа се могућност члановима да се кандидују за функцију за коју су 
највише заинтересовани и потенцијално се повећава заинтересованост чланица за кандидовање 
на функције у органима и телима СКГО. 

Критеријуми за састављање листа кандидата за чланове Председништва СКГО су саставни део 
ове Одлуке. Овлашћује се Председништво да приликом расписивања избора утврди која од 
чланица испуњава критеријуме да постане обавезан члан, о чему ће одмах бити обавештени. 
Обавезни чланови Председништва у изборном циклусу могу учествовати само са кандидатуром 
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за председника СКГО, док се искључује могућност појављивања „дуплих“ кандидатура које не 
могу бити прихваћене. 

Код обавезних чланова Председништва, у односу на изборна правила која су примењивана на 
изборима 2021. године, критеријум који се односи на националне мањине увећава се за једно 
место, тако да се предлаже да гарантовано место у Председништву имају три ЈЛС које имају 
највећи апсолутни број грађана припадника једнe од три најбројније националне мањине (по 
последњим званичним подацима Републичког завода за статистику). Првенствени разлог за овај 
предлог јесте у приближном броју припадника друге и треће најбројније националне мањине у 
Републици Србији. Овом допуном дошло би и до повећања броја чланова Председништва. У 
складу са тим били би извршене и измене и допуне Статута СКГО како би број чланова 
Председништва СКГО био повећан са 24 на 25 чланова.  

Што се тиче избора чланова у састав Председништва, дефинишу се и три различита критеријума 
за разврставање чланова који су истакли кандидатуру за чланство у Председништву (географски, 
статусни и критеријум величине). Предлог је да градови сада чине посебну категорију, без обзира 
на број становника, у сваком од три статистичка региона (Војводина, Шумадија и западна Србија 
и Источна и јужна Србија). У погледу критеријума величине, у обзир су узете пројекције броја 
становника у јединицама локалне самоуправе, односно очекиване значајне демографске промене 
у извесном броју њих. У циљу равномерне заступљености у саставу Председништва, предлаже 
се да број становника остане критеријум, али да се праг снизи на 25.000 становника (са 
постојећих 30.000), тако што би у три статистичка региона (Војводина, Шумадија и западна 
Србија и Источна и јужна Србија) биле уведене две категорије за кандидовање општина и 
градских општина – једна категорија изнад 25.000 становника и друга испод 25.000 становника. 
Уз то предлаже се да у оквиру категорије изнад 25.000 становника буде бирана једна (1) општина 
или градска општина по статистичком региону, а да у категорији испод 25.000 становника буду 
биране две (2) општине или градска општина по статистичком региону, а имајући у виду да у 
укупном броју, општина испод 25.000 становника има значајно више од оних које имају више од 
овог броја становника, по проценама Републичког завода за статистику. Оваква подела 
обезбедила би и најбољи могући баланс између броја потенцијалних кандидата за сваку од 
категорија унутар три статистичка региона (имајући у виду процену о броју становника из 
2021.године). Изборна правила за статистички регион Београд остала би непромењена, па би у 
оквиру ове изборне групе и даље биле биране две (2) градске општине. 

Сам изборни процес се састоји из два дела, где се у првом делу избора бирају чланови 
Председништва и Надзорног одбора. У другом делу изборног процеса, који почиње након 
утврђивања резултата првог дела избора, бирају се председници одбора, председник СКГО и 
председник Надзорног одбора СКГО. Председник СКГО и председник Надзорног одбора бирају се 
из редова изабраних чланова у овим органима. 

Осталим одредбама изборних правила ближе се уређују састав, начин именовања изборне 
комисије, њена овлашћења као и начин одлучивања о приговорима. Утврђени су и рокови за 
чување изборног материјала.  

Усвајањем Одлуке о начину и правилима за избор органа и тела СКГО би се, између осталог, 
створили услови за несметано обављање електронске процедуре избора, уз остављање 
могућности да се избори одржавају и на класичан начин, а истовремено би се обезбедило 
транспарентније и ефикасније спровођења изборног поступка за органе и тела СКГО.С обзиром 
на то да је Председништво СКГО на својој Петој седници усвојило нацрт предлога наведене 
одлуке, у складу са чланом  у складу са члана 9. став 8. тачка 12) Статута СКГО, предлаже се да 
Скупштина СКГО усвоји Одлуку о начину и правилима за избор чланова Председништва и чланова 
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Надзорног одбора, председника СКГО, председника Надзорног одбора и председника одбора 
(Изборна правила СКГО), како је и наведено у диспозитиву. 

 

Председник 
Сталне конференције градова и општина – 

Савеза градова и општина Србије 
др сци. мед. Горан Цветановић 
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ТАЧКА 4. 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И 

ОПШТИНА – САВЕЗА ГРАДОВА И 
ОПШТИНА СРБИЈЕ  
ЗА 2022. ГОДИНУ 
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1. KЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ 

Следећи своју мисију и стратешка опредељења, од почетка 2022. године СКГО је настојала да 
активно заступа интересе својих чланова и да пружа различите врсте услуга градовима и 
општинама. 
 
Током 2022. године, одржано је пет седница Председништва, две седнице Надзорног одбора, 22 
састанка различитих мрежа СКГО и 11 седница одбора СКГО.  
 
Поред осталог, Председништво је разматрало и усвојило Одлуку о финансијском извештају СКГО 
за 2021. годину и распореду вишка прихода, Финансијски план СКГО за 2021. годину, као и 
предлоге који су ушли у измене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у ЈЛС чиме 
је обезбеђено несметано и континуирано остваривање права предвиђених колективним уговором 
до 31. маја 2023. године.  
 
СКГО је учествовала у изради више националних докумената јавне политике и прописа 
који су усвојени током 2022. године, као што су: Стратегија за стварање подстицајног окружења 
за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године, Стратегије 
деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2022. до 
2026. године, Закон о локалним изборима (као и поједине одредбе Закона о избору народних 
посланика, које се сходно примењују на избор одборника) и Правилник о категоризацији 
туристичког места. 
 
Рађено је на низу стратешких докумената и прописа који су у припреми, попут Националне 
стратегије за младе у Републици Србији, Стратегије урбаног развоја Републике Србије, Стратегије 
развоја саобраћаја у РС, Стратегије развоја бициклизма у Републици Србији, Стратегије за 
примену Архуске конвенције са Акционим планом, Националне стратегије за развој и спровођење 
Програма управљања популацијом напуштених паса у Републици Србији (са пратећим Акционим 
планом), Националног програма за рурални развој, Националне архитектонске стратегије, Плана 
спровођења и праћења Гаранције за младе, Закона о дуалном образовању, Закона о младима, 
Правилникa о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Правилникa о 
стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, Уредбе о управљању 
капиталним пројектима, Уредбe о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката 
јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Правилникa о 
условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружању угоститељских услуга, 
разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање 
угоститељских објеката, Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за 
смештај и др. 
 
СКГО је упутила више иницијатива: Министарству финансија за допуну предлога за измене и 
допуне Закона о порезима на имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(у сарадњи са програмом „Одговорне јавне финансије и укључивање грађана” који спроводи 
Хелветас уз подршку Владе Швајцарске), као и иницијативу за измену Правилника о порезу на 
додату вредност у вези са обрачунавањем ПДВ-а на социјалне услуге финансиране из буџета 
ЈЛС; Министарству привреде иницијативу за измене и допуне Закона о јавним предузећима у 
вези са регулисањем међуопштинских јавних предузећа и друштава капитала, као и иницијативу 
за измене и допуне Закона о улагањима којима је предвиђено обавезно увођење Програма 
подршке локалном економском развоју и дефинисање описа посла кроз поступање јединице за 
подршку улагању. 
 
СКГО је учествовала и у другим бројним радним групама и телима која су основала ресорна 
министарства и у њима је заступала интересе локалне самоуправе. Могу се издвојити: Савет за 
реформу јавне управе, Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне 
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самоуправе, Комисија за финансирање локалне самоуправе, Платформа за дијалог о спровођењу 
Програма реформе управљања јавним финансијама, Радну групу за спровођење Програма за 
управљање јавним политикама и регулаторну реформу, Преговарачка група 27, Пододбор за 
транспорт, енергетику, заштиту животне средине, климатске промене и регионални развој у 
оквиру спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, Национална коалиција за 
смањење енергетског сиромаштва, Национална конференција за воде, Национални савет за 
климатске промене, Акциони план за спровођење Декларације о зеленој агенди за западни 
Балкан, Радна група за циркуларну економију, Стручну групу Координационог тела за 
унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације 
Стратегије са социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, Радна група за 
праћење спровођења Стратегије запошљавања 2021-2026. и Акционог плана 2021-2023. и др.  
 
Израђене су анализе у циљу праћења система локалне самоуправе и иницирања унапређења 
националног и локалног правног оквира и процедура и дефинисања приоритета за подршку 
локалној самоуправи. Ту су посебно важне Анализе стања у погледу примене LEADER мере у 
Србији, Анализа иновативних приступа у реализацију локалних акционих планова запошљавања, 
Анализа стања и капацитета ЈЛС у Србији за примену и реализацију ЈПП и припрема 
инструктивних материјала за спровођење ЈПП пројеката у различитим областима, Анализа 
надлежности и капацитета ЈЛС у области туризма, Анализа локалних подстицаја за женско 
предузетништво, Анализа у области финансирања заштите животне средине на локалном нивоу, 
Анализа локалних потенцијала људских ресурса на локалном нивоу у области заштите животне 
средине, Анализа стања примарне селекције комуналног отпада у јединицама локалне 
самоуправе, Мапирање статуса јавних политика у области квалитета ваздуха и других политика 
у 29 јединица локалне самоуправе, Анализа ефеката поремећаја на тржишту енергије и 
енергената на буџете јединица локалне самоуправе, Анализа могућности за развој интегрисаних 
услуга на локалном нивоу, ex-post анализе о примени Уредбе о наменским трансферима у 
социјалној заштити, упоредна анализа јавног здравља на локалном нивоу за период од 2019. до 
2021. године и две анализе о утицају евроинтеграција на ЈЛС, у областима заштите потрошача и 
информационог друштва и медија. 
 
У склопу активности на спровођењу Програма за реформу система локалне самоуправе за период 
од 2021. до 2025. године, СКГО је у сарадњи са МДУЛС-ом припремила еx ante анализу утицаја 
наставка ратификације Европске повеље о локалној самоуправи (ЕПЛС) на правни систем 
Републике Србије, а у финализацију су: еx ante aнализа потреба за успостављање јединственог 
националног фонда за финансирање међуопштинске сарадње у јавним услугама; анализа 
постојећих надлежности и послова у правцу правилне расподеле и прецизног дефинисање 
послова који се обављају у сопственом и повереном делокругу ЈЛС; анализа могућности за 
преношење нових послова јавне управе у циљу ефикасније расподеле одговорности између 
различитих нивоа власти; основна методологија за обрачун неопходних финансијских, људских 
и техничких капацитета у ЈЛС за спровођење постојећих и нових послова; методологија и 
истраживачки инструмент за мерење доступности и квалитета приоритетних услуга ЈЛС (услуга 
управних органа, комуналних услуга и услуга јавних установа). 
 
СКГО је закључно са почетком децембра 2022. године организовала 105 акредитованих обука 
(35 вебинара и 70 регионалних) које су део званичног система стручног усавршавања, који је 
уређен Законом о запосленима у АП и ЈЛС. На њима је обучено 2196 полазника који ће добити 
званичне националне сертификате и потврде. Током децембра планирано је спровођење још две 
регионалне обуке и два вебинара по акредитованим програмима. СКГО је организовала 129 
стручних скупова (радионица, презентација, вебинара, конференција) са преко 5550 учесника. 
Кроз различите пакете подршке општинама организовано је преко 80 обука или радионица на 
којима је учествовало преко 1000 представника подржаних градова и општина. Коначно, СКГО 
је, кроз рад Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, 
активно учествовала и у припреми предлога програма обуке за 2023. годину, који припрема 
Национална академија за јавну праву (НАЈУ), а усваја Влада Србије. 
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Као директан вид подршке градовима и општинама, СКГО је током 2022. године спроводила 
укупно 44 пакета подршке који представљају методолошки инструмент који је развила СКГО у 
складу са потребама одабраних чланица, ради унапређења услуга, процедура и докумената у 
областима специфичним за њихов рад. Пакети подршке садрже обуке, саветодавну подршку, ад 
хок консултације и менторство, као и размену знања и искустава међу локалним службеницима, 
ради унапређења нивоа квалитета рада локалне администрације и обезбеђивања боље услуге 
грађанима и привреди. Неке од тема пакета биле су: израда плана развоја, средњорочно 
планирање, капитално буџетирање, унапређење антикорупцијских политика, примена принципа 
родне равноправности, унапређење капацитета локалне самоуправе за припрему и спровођење 
пројеката; планирање и реализацију међународне сарадње; израда програма локалног 
економског развоја; израда плана јавног здравља; успостављање и унапређење рада комуналне 
милиције, итд. 
 
У оквиру пројекта „Иницијатива за инклузију – фаза 3“ је грантовима у укупном износу од око 
милион евра подржано 10 јединица локалних самоуправа у реализацији пројеката запошљавања 
маргинализованих и теже запошљивих група становништва (посебно Ромкиња и Рома).  
 
СКГО је припремила 65 модела локалних аката или докумената за области као што су: 
међуопштинска сарадња, примена Етичког кодекса функционера ЛС, јавно-приватно 
партнерство, подршка родитељству и развоју деце, програмирање и буџетирање јавног здравља, 
управљање отпадом, формирање буџетског фонда за енергетску ефикасност, отуђење земљишта 
непосредном погодбом у поступку озакоњења објеката, инспекција за заштиту животне средине. 
Осим тога, ажурирани су постојећи и израђени нови модели административних поступака и 
унапређен је Модел правилника о организацији и систематизацији радних места у градовима и 
општинама.  
 
До краја новембра 2022. године израђено је 12 приручника/водича/смерница/упутстава, 
објављена су три реиздања већ раније припремљених инструктивних материјала, а три 
материјала су у финалној припреми за публиковање, што укупно износи 18 инструктивних 
материјала које је СКГО припремила у 2022. години. Током ове године СКГО је објавила: (1) 
Смерницe за оснивање међуопштинских привредних субјеката: Јавна предузећа и друштва са 
ограниченом одговорношћу, (2) Приручник за одређивање компетенција за рад службеника у 
ЈЛС, (3) Приручник – Изазови у припреми и спровођењу пројеката ЈПП у ЈЛС и примери добре 
праксе, (4) Приручник за анализу ланца вредности сектора и брендирање места, (5) Приручник 
за пословне савете, (6) Приручник за привлачење и реализацију инвестиција, (7) Приручник 
добре праксе на тему инклузивних политика и мера у области инклузије Рома и Ромкиња, (8) 
Приручник за локалну инспекцију за заштиту животне средине, (9) Приручник за израду планова 
управљања отпадом, (10) Приручник/видео водич за припрему локалних програма заштите 
животне средине, (11) Водич за међуопштинску сарадњу у области смањења ризика од 
катастрофа са примерима добре праксе из ЕУ и (12) Приручник за израду планова јавног 
здравља. Објављена су реиздања Водича за спровођење принципа доброг управљања и Водича 
за примену Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, унапређен је Водич за особе са 
инвалидитетом за поступање у ванредним ситуацијама. У финалној фази припреме су Смернице 
за израду процене ризика и планова заштите и спасавања, Приручник за јавне набавке, као и 
Инструктивни материјали за спровођење пројеката ЈПП у областима предшколског образовања 
и васпитања, снабдевања топлотном енергијом, и управљања комуналним отпадом са пратећим 
моделима за реализацију.  
 
Путем „Правних новости“, система за информисање градова и општина о новим прописима, током 
2022. године чланице су обавештаване и дата им је обрађена информација о два новоусвојена 
закона која се односе на локалну самоуправу. На сервису е-Питање, преко којег чланице могу да 
упуте питања у вези са функционисањем локалне самоуправе у различитим областима и са 
применом надлежности и послова градова и општина, постављено је 287 питања, а до сада је 
одговорено на 256, док база питања и одговора која је доступна на сајту СКГО садржи више 
стотина информација. 
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СКГО је и ове године подржавала учешће представника градова и општина у раду европских и 
других регионалних организација. У сарадњи са МДУЛС подржана је припрема представника 
градова и општина за учешће на два састанка Заједничког консултативног одбора Републике 
Србије и Комитета региона ЕУ, у Бриселу и Врњачкој Бањи. СКГО је учествовала и на 7. Дану 
проширења ЕУ у Бриселу. Делегација СКГО је учествовала у раду Политичког комитета, планској 
радионици, као и на састанцима генералних секретара и директора Савета европских општина и 
региона (ЦЕМР). СКГО је учестовала и на заседању Генералне скупштине Асоцијације агенција 
за локалну демократију (АЛДА) и Академији партиципативне демократије. Подржано је учешће 
делегације Републике Србије у раду Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе на 
два пленарна заседања, састанцима ресорних комитета, као и у оквиру мисија за посматрање 
избора. СКГО 2022. године председава Мрежом асоцијација локалних власти југоисточне Европе 
(НАЛАС), па је 17. скупштина ове регионалне асоцијације одржана у Београду, а СКГО је 
учествовала и у њеним радним телима, попут Комитета официра за везу, као и на планској 
радионици и различитим конференцијама ове организације. Председник СКГО је учествовао на 
састанку са известиоцем ЦИВЕКС комисије Комитета региона ЕУ који је организовао НАЛАС.  
 
Настављена је промоција европских програма и фондова у којима може да учествује локална 
самоуправа, попут програма Креативна Европа, и промоција, програмирање и мониторинг 
програма прекограничне сарадње Интеррег-ИПА, а у сарадњи са МЕИ, градовима и општинама 
први пут је представљен програм УРБАКТ и његове могућности за ЈЛС у Србији. Као национални 
координатор, СКГО је учествовала у обележавању Европске недеље локалне демократије коју 
координира Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, која се бавила заштитом 
животне средине, као и Европске недеље мобилности, у циљу промоције здравих видова превоза, 
као и у промоцији Европске недеље градова и општина. 
 
У сарадњи са амбасадом Пољске организована је радионица на тему информисања о развоју 
заједничких пројеката и могућности коришћења развојне помоћи Пољске и семинара за ЈЛС 
Јагелонског клуба. Са амбасадом Чешке организована је студијска посета чешким градовима на 
тему паметних градова, као и Економском форуму паметних градова у Прагу. СКГО је била део 
пројекта амбасаде Француске „Екоопштина”, у оквиру којег је створена платформа за размену 
знања и искустава између локалне самоуправе, невладиног сектора, државних институција и 
компанија које се баве одрживим развојем градова у четири категорије – одрживо управљање 
водом и отпадом, енергетска ефикасност и паметни градови. Градови и општине су први пут 
учествовали у овом годишњем такмичењу и осам најбољих је награђено, а СКГО је као главни 
партнер у спровођењу конкурса у Србији промовисала ове иницијативе и учествовала је у 
тематским жиријима. СКГО је учествовала и на радном семинару Француска-Балкан у 
организацији Асоцијације општина и региона Француске и Министарства иностраних послова 
Француске, на тему придруживања региона ЕУ.  
 
СКГО је била домаћин делегацији сестринске асоцијације из Албаније, на тему јачања капацитета 
за развој и пружање услуга чланству, и општини Коачели из Турске. СКГО је пружила подршку 
граду Крагујевцу у области међународне сарадње, што је резултовало израдом и усвајањем прве 
стратегије међународне сарадње једне јединице локалне самоуправе у Србији. 
 
СКГО је у 2022. години наставила редовно информисање чланства и промовисање свог рада у 
јавности. Кабинетима градоначелника и председника општина прослеђено је око 170 
информација од значаја за рад локалне самоуправе. Интернет страна СКГО остаје значајан извор 
информација за чланице и партнере, а 2022. године објављено је преко 500 вести, најава и 
конкурса, уз просечно 10 хиљада посета месечно. СКГО је присутна на друштвеним мрежама и 
има преко 11 хиљада пратилаца – 6084 на Фејсбуку и 4410 на Твитеру, док је Инстаграм налог 
отворен 2022. године и већ има 260 пратилаца. У овој години, званични Јутјуб канал је обележио 
милионити преглед постављеног садржаја. У штампаним и интернет медијима објављено је 1670 
вести о раду СКГО, док се она у телевизијским и радио прилозима појавила 122 пута. Захваљујући 
бази са преко 4000 контаката, електронском поштом прослеђено је девет издања еНовина СКГО 
и два броја Европских новости. Медијски конкурс „Другачије од других“ о пракси у локалној 
самоуправи намењен новинарима националних, регионалних и локалних медија одржан је 10. 
пут, а теме којима је посвећена посебна пажња су заштита животне средине, родна 
равноправност, заштита од катастрофа и женско предузетништво. 
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Највећи део активности и резултата у 2022. години остварен је уз велику помоћ и подршку 
коју СКГО добија спровођењем пројеката и програма финансираних средствима 
мултилатералне и билатералне међународне помоћи. Следећи пројекти и програми 
спровођени су или започети у 2022. години: 
 

1. Пројекат „Институционална подршка СКГО – фаза 3”, донатор – Швајцарска агенција 
за развој и сарадњу  

2. Програм „ЕУ Exchange 6”, спроводи СКГО у сарадњи са Министарством финансија и 
Републичким секретаријатом за јавне политике, донатор – Европска унија 

3. Пројекат „Одрживе и инлузивне услуге на локалном нивоу”, спроводи СКГО уз 
стратешку подршку Шведске асоцијације локалних власти и региона (САЛАР) и 
финансијску подршку Владе Шведске (СИДА) 

4. Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза”, 
спроводи СКГО у сарадњи са МДУЛС и Саветом Европе, донатор – Европска унија и 
Савет Европе  

5. Пројекат „Подршка локалној самоуправи за ширење добрих политика и пракси 
подршке родитељству”, спроводи СКГО у сарадњи са Уницефом, донатор – Лего 
фондација 

6. Пројекат „Be.CULTOUR – Beyond CULtural TOURism”, који спроводи CNR IRRIS Италија у 
сарадњи са СКГО и 13 партнерских организација из 10 земаља, донатор – Европска 
унија кроз програм Хоризонт 2020.  

7. Пројекат „Промоција новог Етичког кодекса функционера локалне самоуправе и јачање 
капацитета за његову примену”, донатор – ОЕБС 

8. Пројекат „Унапређење квалитета и ефикасности у пружању услуга на локалном нивоу” 
спроводи СКГО у сарадњи са ГИЗ-ом, донатор – Влада СР Немачке 

9. Програм „ЕУ подршка за инклузију Рома – Оснаживање локалних заједница за 
инклузију Рома“, донатор – Европскa унијa (завршен у марту 2022. године) 

10. Пројекат „Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама 
локалне самоуправе”, донатор – СИДА посредством УНДП (завршен у априлу 2022. 
године) 

11. Пројекат „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”, који је спроводила 
СКГО у оквиру „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг 
управљања – SwissPRO, који спроводи УНОПС (завршен у априлу 2022. године) 

12. Програм „Подршка градовима и општинама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“, који 
је спроводила СКГО у сарадњи са САЛАР-ом, донатор – Краљевина Шведска (завршен 
у априлу 2022. године) 

13. Пројекат „Јавне и приватне финансије за развој – Обезбеђивање одрживих локалних 
заједница унапређивањем планирања локалног развоја у Србији”, који је спроводила 
СКГО у сарадњи са УНДП, донатор – Влада Словачке (завршен у јулу 2022. године)  

14. Пројекат „Јачање локалних капацитета за спровођење Агенде 2030 и принципа – Не 
остављајте никога иза себе”, који је спроводила СКГО у сарадњи са НАЛАС-ом и ГИЗ-
ом, донатор – Влада СР Немачке (завршен у јулу 2022. године) 

15. Пројекат за пилотирање обуке „Локализација Агенде 2030 и циљева одрживог развоја”, 
у оквиру ширег пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030”, донатори – Влада 
СР Немачке и Влада Швајцарске (завршен у јулу 2022. године) 

 
 
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ  
 
ПРОГРАМСКИ ЦИЉ 1. РЕФОРМИСАН ПОЛОЖАЈ И УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
Основне поставке система локалне самоуправе 
 
СКГО је подржала МДУЛС у изради еx ante анализе утицаја наставка ратификације Европске 
повеље о локалној самоуправи (ЕПЛС) на правни систем Републике Србије. Анализа је указала 
на степен остварености одредби ЕПЛС и промене у правном систему локалне самоуправе које 
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треба постићи наставком њене примене, као и услове за спровођење тих промена. Подржана је 
израда основне методологије за обрачун неопходних финансијских, људских и техничких 
капацитета у ЈЛС за спровођење постојећих и нових послова, као и истраживачког апарата за 
мерење доступности и квалитета приоритетних услуга локалне самоуправе (услуга управних 
органа, комуналних услуга и услуга јавних установа).  
 
У припреми су још три анализе које су предуслов даље системске децентрализације 
надлежности: анализа трошкова и потребних капацитета (финансијских, људских, материјалних 
и др.) за обављање изабраног узорка кључних надлежности идентификованих јединственом 
пописом послова локалне самоуправе, анализа постојећих надлежности и послова у правцу 
правилне расподеле и прецизног дефинисање послова који се обављају у сопственом и 
повереном делокругу локалне самоуправе и анализа могућности за преношење нових послова 
јавне управе у циљу ефикасније расподеле одговорности између различитих нивоа власти. Као 
наставак активности на подршци међуопштинској сарадњи, у току је припрема ex ante aнализе 
потреба за успостављањем јединственог националног фонда за финансирање међуопштинске 
сарадње у јавним услугама. 
 
СКГО је 2019. године израдила и усвојила Предлог за унапређење локалних изборних процедура, 
са 30 препорука, као полазиште за заговарање одговарајућих законских измена и допуна. У 
преговорима власти и опозиције о изборним условима 2021. договорено је усвајање низа 
процедуралних измена, па је у фебруару 2022. усвојен нови Закон о локалним изборима, као и 
нови Закон о избору народних посланика. У њих је уграђена већина (77%) препорука СКГО – 15 
потпуно (50%), а осам делимично (27%). СКГО наставља да прати ову тему, а по анализирању 
примене новог законског оквира на локалним изборима одржаним у 14 њених чланица на 
пролеће 2022. приступиће изради ревизије Предлога. 
 
Израђене су Смернице за оснивање међуопштинских привредних субјеката: Јавна предузећа и 
друштва са ограниченом одговорношћу, као и пратећи модели међуопштинских споразума и 
уговора. На изради је радио дванаесточлани тим састављен од стручњака за комуналне 
делатности, компанијско право и право локалне самоуправе, као и представника МДУЛС, 
Министарства привреде, регионалних развојних агенција и СКГО. 
 
СКГО је у сарадњи са организацијом Партнери за демократске промене Србија и Повереником за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала стручни скуп 
„Успостављање видео надзора у локалним самоуправама и заштита података о личности“, ради 
давања пажње све значајнијој теми у области заштите података о личности, а то је употреба и 
коришћење система видео надзора које за различите потребе користе јединице локалне 
самоуправе. У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Повереником за информације од јавног 
значаја, СКГО је одржала три округла стола „Приступ информацијама од јавног значаја и заштита 
података о личности“, намењена представницима локалне самоуправе и локалних медија. 
 
У периоду мај-јул одржано је седам регионалних акредитованих обука „Остваривање права о 
доступности информација од јавног значаја“ у сарадњи са Повереником за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности. Циљ обуке био је да се запослени у ЈЛС – службеници и 
функционери, руководиоци стручних служби и посебних организација које су основане за 
обављање послова управе, као и овлашћена лица за решавање о захтевима на слободан приступ 
информацијама од јавног значаја у органима ЈЛС – упознају са потребним мерама и обавезама 
органа власти, као и са начинима поступања по захтевима за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја. Обуку је завршило 122 учесника из 71 чланице СКГО. 
 
СКГО је спровела низ активности подршке успостављању е-управе. У првом кварталу 2022. 
године одржана је дводневна радионица за размену искуства. Током априла и маја, СКГО је 
јединицама локалне самоуправе пружила подршку за уношење података у складу са 
функционалностима и захтевима централне електронске писарнице. Поред тога, СКГО је 
подржала састанак преко 500 представника ЈЛС и Канцеларије за електронску управу, где су 
разрешене неке од дилема који се појављују приликом уноса података и евиденције поступака 
из изворне и поверене надлежности. У мају и јуну 2022. године одржане су три једнодневне 
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акредитоване обуке и један вебинар „Електронска управа“. Ова обука је у збиру имала 221 
полазника из 91 ЈЛС. Кроз пројекат „Институционалне подршка СКГО – трећа фаза”, који 
финансира Влада Швајцарске, СКГО даје директну подршку кроз прикупљање и анализу табела 
изворних поступака, а у наредном периоду биће одржани и састанци/радионице у оквиру којих 
ће бити пружене додатне информације и даља појашњења ЈЛС у циљу успостављања система е-
писарнице у ЈЛС. У цуљу континуиране подршке и омогућавања што једноставније размене 
информација, СКГО је интензивирала комуникацију са ЈЛС кроз Мрежу за е-управу и поновила 
позив свим ЈЛС да се укључе у њен рад. 
 
СКГО је наставила и интензивирала активности на пољу унапређења административне 
ефикасности. Током марта и априла одржана су четири вебинара „Унапређење административне 
ефикасности и делотворности”, као део програма континуираног стручног усавршавања 
запослених у локалној самоуправи, са 181 полазником из 33 чланице СКГО. СКГО је укључена у 
израду Закона о Регистру административних поступака, као и пратећих подзаконских аката. У 
току су разговори о оптималним решењима улога које се односе на унос, контролу, измену и 
ажурирање административних поступака и о њиховој усклађености са захтевима Регистра. У вези 
са тиме, СКГО је ажурирала и израдила нове моделе поступака из изворне надлежности, који ће 
свим чланицама бити доступни до краја године. 
 
Започет је и пројекат „Унапређење квалитета и ефикасности у пружању услуга на локалном 
нивоу“ који спроводи СКГО у сарадњи са ГИЗ-ом, а финансира Влада Немачке, а предвиђено је 
да траје до половине 2023. године. Циљ пројекта је да подршком 11 ЈЛС у повезивању поступака 
унапреди поступање, поједноставе и учине бржим и доступнијим услуге које пружају грађанима. 
 
Током 2022. године основана је Мрежа секретара скупштина градова, општина и градских 
општина, чији први састанак је окупио 78 учесника из 70 чланица СКГО. 
 
Управљање људским ресурсима у локалним управама 
 
СКГО je током 2022. године наставила да заговара унапређење система управљања људским 
ресурсима и да, низом активности, директно ради на њему. Кључна активност била је подршка 
општинама и градовима у процесу увођења оквира компетенција, односно усклађивање 
правилника о систематизацији са оквиром компетенција за рад службеника, који је уведен 
изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС и Уредбом о одређивању комепетенција 
за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, из 
децембра 2021. године. Подршка је углавном била усмерена на подизање капацитета службеника 
који се баве управљањем људским ресурсима. СКГО је припремила Приручник за одређивање 
компетенција запослених у локалној самоуправи и спровела два круга пратеће обуке. Приручник 
је прослеђен свим чланицама, а представљен је на четири регионална састанка Мреже за 
управљања људским ресурсима, на којим је било 110 учесника из 59 јединица локалне 
самоуправе. Одржано је и осам акредитованих регионалних обука „Управљање људским 
ресурсима засновано на компетенцијама”, које је завршило 134 полазника из 73 чланице. 
Израђен је Модел за усаглашавање правилника о организацији и систематизацији радних места 
у јединицама локалне самоуправе, који је свим чланицама дистрибуиран као помоћно средство 
за израду нових правилника о систематизацији, заснованих на оквиру компетенција. 
 
СКГО је на јавном позиву за подршку унапређењу кадровског планирања изабрала 30 јединица 
локалне самоуправе. У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе 
израђени су методологија и обрасци за унапређено кадровско планирање, засновано на 
потребама.  
 
У циљу подршке градовима и општинама на почетку годишљег циклуса стручног усавршавања, 
током марта и априла организована су три акредитована четвородневна вебинара на тему 
управљања стручним усавршавањем, које је завршило 28 полазника из 21 ЈЛС.  
 

59



 10 

Као и претходних година, СКГО је учествовала у Радној групи за координацију процеса и 
припрему Нацрта секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у 
јединицама локалне самоуправе за 2023. годину.  
 
СКГО је предложила измене и допуне постојећих програма обуке и предложила нове. Нацрт 
секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне 
самоуправе за 2023. годину садржи 17 области стручног усавршавања и 112 програма обуке, од 
којих је 13 нових.  
 
Примена начела доброг управљања у локалној самоуправи 
 
СКГО је учествовала у изради Стратегије и пратећег Акционог плана за стварање подстицајног 
окружења за развој организација цивилног друштва у Републици Србији. Највећи број предлога 
је усвојен и односи се на обуку запослених на локалном нивоу, као и на учешће у промотивним 
активностима социјалног предузетништва и разумевања улоге и потенцијала грађанског 
друштва. 
  
Крајем првог квартала 2022. године завршен је пројекат „Унапређење доброг управљања на 
локалном нивоу”. Активности подршке остварене у сарадњи СКГО, УНОПС и МДУЛС омогућиле 
су јединицама локалне самоуправе да у великој мери оснаже капацитете за бољу примену начела 
доброг управљања, као и да унапреде правни оквир, процедуре и праксу у областима као што су 
укључивање грађана у процес доношења одлука, посебно у израду локалног буџета, 
транспарентност у раду, превенцију корупције и унапређење ефикасности локалне управе. 

Страница на порталу СКГО о добром управљању, тзв. инфо-хаб, која представља својеврсну базу 
знања и извор информација о добром управљању, континуирано се допуњује новим садржајем, 
односно вестима и публикацијама, новим стратешким и регулаторним оквиром, укључујући 
моделе аката и базу питања и одговора.  
 
Унапређење знања о начелима доброг управљања је остварено кроз електронску објаву, штампу 
и дистрибуцију 500 примерака другог, измењеног и допуњеног издања Водича за спровођење 
принципа доброг управљања, као и кроз емитовање 15 видео клипова о начелима доброг 
управљања на Фејсбуку и Јутјубу, са укупним бројем прегледа од преко 2.800.000, чиме је 
окончан други циклус промотивне кампање. 
 
Израђен је Модел извештаја савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне 
самоуправе, чиме је заокружен пакет од шест модела аката за усвајање и примену Етичког 
кодекса функционера локалне самоуправе. Одржано је пет регионалних догађаја (Крагујевац, 
Лесковац, Ниш, Нови Сад и Ужице) посвећених Етичком кодексу функционера локалне 
самоуправе, на којима су представљени сврха и садржај Етичког кодекса, Водич за примену 
Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, пакет модела аката за усвајање и примену 
Етичког кодекса и е-обука намењена локалним функционерима. Присуствовала је 301 особа из 
49 чланица СКГО. Објављено је IV издање Водича за примену Етичког кодекса функционера 
локалне самоуправе и настављена је дистрибуција ове публикације чланицама СКГО. Почео је 
други циклус е-обуке „Етичког кодекса функционера локалне самоуправе”, која ће бити завршена 
у децембру, а свечаном отварању 1. новембра присуствовао је 61 полазник из 29 општина и 
градова. 
 
Конкретне активности изградње капацитета спроведене су на три „peer-to-peer” радионице 
„Размена искустава у успостављању е-Услуга на локалном нивоу” и „Размена искуства у изради 
и спровођењу планова интегритета у локалној самоуправи”. На поменутим скуповима су 22, 
односно 80, представника локалне самоуправе имала прилику да кроз непосредну дискусију 
стекну увид у основне поставке нормативног и процедуралног оквира, укључујући неопходне 
техничке и стручне капацитета потребне за успостављање е-услуга, али и да унапреде знања и 
вештине у погледу израде и спровођења планова интегритета. 
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У сарадњи са МДУЛС, одржано је четврто Национално такмичење за најбољу градску или 
општинску управу у примени начела доброг управљања, а за најбоље примере добре праксе 
2021. године изабрани су Крупањ (награда за ефикасност и делотворност), Врњачка Бања 
(награда за транспарентност и учешће јавности у раду ЈЛС), Велико Градиште (награда за 
одговорност и владавину права) и Ћуприја (награда за равноправност и анти-дискриминацију). 
Поред новчаног наградног фонда који обезбеђује МДУЛС, у укупном износу од 9,2 милиона 
динара, СКГО је победницима донирала рачунарску опрему (по три десктоп рачунара и три 
скенера) која је додељена из буџета пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном 
нивоу”. 
 
Кроз пакет подршке унапређењу антикорупцијске политике, у општинама Жабари и Гаџин Хан 
израђен је и усвојен локални антикорупцијски план (ЛАП), уз поштовање свих процедура 
усвајања ЛАП-а по моделу Агенције за спречавање корупције (чију израду је 2017. године 
подржала СКГО). Кроз подршку на захтев општина Власотинце и Блаце, успостављен је и 
унапређен нормативни оквир за превенцију и сузбијање корупције и одржана је обука за њихову 
ефективну примену. 
 
СКГО је радила на усвајању и примени нормативног оквира у области родне равноправности и 
узела учешће у припреми подзаконских аката у вези са Законом о родној равноправности и 
Стратегијом за родну равноправност са припадајућим Акционим планом. У циљу промовисања и 
боље примене прописа, у априлу је одржана конференција за 60 представника локалне 
самоуправе и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. У циљу праћења 
и координације, СКГО је урадила две анализе, једну о родно одговорном буџетирању и другу о 
примени Европске повеље о родној равноправности. Урађена је ревизија Индекса родне 
равноправности из 2016. године, где је он прилагођен тренутном прописима. Индекс је примењен 
у 80 градова и општина. 
 
Завршен је пакет подршке за израду локалних акционих планова за родну равноправност за 
општине Вождовац и Ковин. Пакет подршке за успостављање комуналне милиције је спроведен 
у Новом Пазару, а у оквиру њега је припремљен низ докумената које је усвојио град Нови Пазар, 
који се односе прво на израду нацрта локалних аката који предстоје формирању комуналне 
милиција, а након тога и израду аката и процедура који омогућавају њен законит рад и 
функционисање. Такође, након успостављања комуналне милиције, пружена је и саветодавна 
подршка за обављање додељених активности, а СКГО је организовала и седам дводневних обука 
за будуће комуналне милиционере. 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉ 2. УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА И 
ФИНАНСИРАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
Развојно и средњорочно планирање у локалној самоуправи 
 
Настављена је сарадња са државним органима и организацијама, пре свега са Републичким 
секретаријатом за јавне политике (РСЈП), МДУЛС и Министарством финансија (МФ), у примени 
планског система на локалном нивоу и подршци за развојно и средњорочно планирање у 
локалној самоуправи. СКГО је укључена у радну групу за спровођење Програма за управљање 
јавним политикама и регулаторну реформу, коју координише РСЈП, као и у платформу за дијалог 
о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама, коју координише МФ. 
 
За општи преглед ситуације и праћење постепеног напретка локалне самоуправе у развојном и 
средњорочном планирању, од посебног значаја је мапирање које је СКГО обавила у неколико 
наврата, закључно са септембром 2022. године. Преглед за 2022. годину резултирао је налазом 
да је 57 ЈЛС (39%) усвојило планове развоја, док је још 50 у процесу израде. Истовремено је 
установљено да је шест ЈЛС (4,1%) усвојило и објавило средњорочни план за период 2022-2024. 
година. Израђен је и нацрт прегледа усаглашености програмских буџета и средњорочних планова 
ЈЛС са препорукама (за шест ЈЛС које су усвојиле средњорочне планове). СКГО је наставила 
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координацију са РСЈП за актуелне прегледе процеса по ЈЛС, извештавала МДУЛС и МФ, а по 
упитима ЈЛС припремане су и повратне информације на нацрте локалних аката (одлуке и решења 
о приступању изради планова развоја и средњорочних планова и сл.). Консултације са РСЈП 
окончане су и у погледу припреме Приручника за средњорочно планирање за локалне 
самоуправе, тако да искуства из пилотирања израде средњорочних планова са пет ЈЛС (у оквиру 
пројекта са Словачком развојном сарадњом и УНДП), као и вишегодишње искуство СКГО у раду 
на стратешком планирању и програмском буџетирању, буду на адекватан начин одражена. 
Материјал израђен у оквиру пројекта EU4PAR објавио је РСЈП и користи се и у подршци ЈЛС за 
израду средњорочних планова посредством СКГО. 
 
У јуну је окончана директна техничка подршка ЈЛС за израду планова развоја и средњорочних 
планова у оквиру друге фазе пројекта Словачке развојне сарадње (SlovakAid) са УНДП и СКГО 
као имплементационим партнерима (у координацији са РСЈП). Подржана је израда планова 
развоја у пет нових ЈЛС, док је са њих пет из претходне фазе пилотирана израда средњорочних 
планова, што је омогућило систематизацију приступа, допринос споменутом приручнику за ЛС и 
коришћење у даљој саветодавној и директној помоћи ЈЛС посредством СКГО. 
 
У оквиру програма EU Exchange 6 (подршка ЕУ ИПА 2019) додељена су 24 пакета подршке, 12 за 
израду планова развоја и 10 за средњорочне планове. Свечаном потписивању споразума 
присуствовало је 69 особа (од чега 33 из ЈЛС). 
 
Окончано је спровођење пилот пакета подршке за унапређење капацитета општине Ковачица у 
области ванредних ситуација и израђен је предлог пројекта за конкурс прекограничне сарадње 
са Румунијом.  
 
Праћење спровођења Агенде 2030 и, посебно, интересовање за начин локализације циљева 
одрживог развоја (ЦОР), били су актуелни и у извештајном периоду и СКГО је наставила размену 
информација и сарадњу са надлежним чиниоцима (Кабинет председнице Владе, Кабинет 
министра за развој недовољно развијених општина, Министарство за људска и мањинска права 
и друштвени дијалог, Републички завод за статистику итд.) посебно у оквиру пројектних форума 
које координише ГИЗ. Допринос СКГО промоцији важности Агенде 2030 и њеној примени на 
локалном нивоу препознало је и министарство надлежно за социјална питања, које је укључило 
СКГО у делегацију на светској изложби Експо 2020 (Дубаи, 17-19. јануар) и то у недељи тематски 
посвећеној глобалним циљевима и женском предузетништву. СКГО је дала допринос у оквиру 
годишњег анкетирања о локализацији ЦОР које спроводи Савет европских општина и региона. 
СКГО непосредније подржава локализацију ЦОР кроз све пакете подршке за израду планова 
развоја (делимично и у оквиру пакета за израду средњорочних планова). На ову тему одржана 
је пилот-обука запослених у локалној самоуправи (кроз ангажман СКГО у оквиру ГИЗ-овог 
пројекта за Агенду 2030), а предлог програма обуке кандидован је за разматрање пред Саветом 
за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и пред НАЈУ.  
 
Када је реч о изградњи капацитета локалне самоуправе, обука је спровођена кроз различите 
формате и пројекте: акредитована обука „Спровођење пројеката у складу са процедурама ЕУ“ 
(април-јун) и акредитована обука „Спровођење набавки у оквиру пројеката по ПРАГ процедурама 
и Закону о јавним набавкама” (септембар-октобар), обука „Јавне политике – праћење 
спровођења и вредновање” (мај) и акредитована обука „Израда и спровођење плана развоја ЈЛС” 
(четири вебинара током новембра и децембра).  
 
Систем финансирања локалне самоуправе и фискалне децентрализације 
 
У складу са Програмом за реформу система локалне самоуправе за период од 2021. до 2025. 
године, који предвиђа мере за реформу система финансирања локалне самоуправе и за развој 
фискалне децентрализације, од краја 2021. године активирано је функционисање Комисије за 
финансирање локалне самоуправе која је одржала састанак у априлу 2022. године, а до краја 
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године и консултације о анализи планирања и реализације наменских трансфера. Имајући у виду 
да су на нивоу Комисије актуелни договори о анализи система финансирања локалне самоуправе, 
СКГО настоји да обезбеди улазне податке за почетне кораке. У складу са праксом из претходних 
година, од јануара 2022. године реактивиран је позив свим чланицама за достављање 
финансијских извештаја за 2021. годину и финансијских планова за 2022. годину. Ради се о 
прилагођеним изводима из софтверске апликације ИСИБ АП ЈЛС, коју градови и општине 
примењују од почетка 2021. године и које је за референтни период у 2021. доставило 115 ЈЛС 
(без градских општина), а за период јануар-јун 2022, 82 ЈЛС. Надограђујући се на серије података 
прибављених од већине ЈЛС за 2018-2020. годину, СКГО обавља анализе прихода и расхода на 
узорку достављених финансијских извештаја, и користе се за потребе збирног извештавања као 
и у оквиру инструктаже јединица локалне самоуправе кроз годишње буџетске семинаре. 
Завршена је аналитичка обрада анкетирања 36 ЈЛС по Упитнику за вредновање учинка градова 
и општина, у области локалне финансије и локална пореска администрација (ЛПА), при чему је 
констатовано унапређење просечне вредности индекса у односу на 2018. годину. 
 
СКГО је наставила разматрање измена законског оквира од значаја за приходну страну локалних 
буџета, посебно Закона о порезима на имовину (ЗПИ) и Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара (ЗОН). С обзиром да је одложено преношење надлежности за утврђивање, наплату и 
контролу пореза на пренос апсолутних права, као и преузимање људских и материјалних 
ресурса, СКГО је приступила мапирању потенцијалних проблема и препрека из перспективе ЛПА, 
као почетној платформи за дијалог са Министарством финансија (МФ). Реактуелизовано је 
питање у вези са ЗОН, у смислу значаја накнаде за коришћење природног лековитог фактора и 
накнаде за воде као природно богатство. Констатован је проблем неадекватно утврђеног износа 
накнаде за коришћење природно лековитог фактора и потребе за утврђивањем другачије 
расподеле прихода од накнаде за воде, у корист локалне самоуправе. Ови аспекти већ су 
обрађени у иницијативи за измене и допуне ЗОН коју је Председништво СКГО упутило МФ у 
октобру 2020. године и представљаће полазну основу за даље консултације са МФ. Када је реч 
о Закону о порезима на имовину и Закону о пореском поступку и пореској администрацији, 
имајући у виду да је почетком новембра МФ објавило нацрте измена и допуна ова два закона, 
СКГО је обавила консултације са чланицама (у сарадњи са програмом „Одговорне јавне 
финансије и укључивање грађана” – МЕД III) и Министарству доставила систематизоване 
допунске предлоге на разматрање.  
 
СКГО је у сарадњи са програмом МЕД III мапирала приоритетне теме и потребе ЛПА и одржала 
серију циљаних семинара за све ЈЛС. Након првог циклуса регионалне обуке у априлу, у јуну је 
за представнике ЛПА у Врњачкој Бањи одржана промоција (уживо и преко Интернета) нове 
функционалности Јединственог информационог система ЛПА – нове услуге издавања е-Уверења 
о пореским обавезама електронским путем у сарадњи са Канцеларијом за ИТ и е-управу, 
Институтом Михајло Пупин и пројектом МЕД. Скупу је присуствовало 255 представника 115 ЈЛС. 
Други циклус подршке унапређењу рада и капацитета ЛПА реализован је кроз четири заједничке 
регионалне радионице у септембру и октобру на тему принудне наплате (са 229 представника 
ЈЛС). 
 
Планирање и извршење локалног буџета и финансијско управљање, контрола и 
интерна ревизија  
 
СКГО је учествовала у редефинисању правног оквира за интерну ревизију у правцу увођења 
разноврснијих модалитета успостављања и обављања тих послова и фокусирања ове функције 
на веће кориснике јавних средстава (Правилника о стандардима и критеријумима за интерну 
ревизију, односно за сертификацију интерне ревизије). СКГО је систематизовала коментаре и 
предлоге својих чланица и доставила их је Министарству финансија на разматрање. 
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СКГО је припремила информације за допуну Нацрта извештаја о спровођењу ПРУЈФ за 2021. 
годину које су достављене МФ, а које су у највећој мери прихваћене и интегрисане у коначни 
извештај који је Влада усвојила у априлу. 
 
У складу са праксом из претходних година, анализиран је квалитет примене програмског 
буџетирања. Ради се о осмом узастопном годишњем циклусу мапирања, у оквиру којег је додатно 
проверена и примена родно одговорног буџетирања (РОБ), као и практиковање процеса у вези 
са транспарентношћу буџета (организовање јавних расправа и израда грађанских водича кроз 
буџет). Укупан број градова и општина које су у одлукама о буџету за 2022. годину примениле 
програмски буџет у складу са минималним методолошким захтевима износи 160 (94,11%). 
Грађански водич кроз одлуку о буџету израдило је 68 чланица (40%), грађански водич кроз 
завршни рачун 10 (5,8%), а план за поступно увођење РОБ-а за 2022. годину усвојило је 75 
(44,1%). Јавна расправа о Одлуци о буџету за 2022. годину спроведена је у 103 (60,6%) града и 
општине. Детаљнија анализа РОБ указује на остварени напредак са 100 (58,8%) градова и 
општина које примењују РОБ уз поштовање минималних методолошких захтева. 
  
Директна техничка подршка ЈЛС у различитим аспектима буџетирања и финансирања 
настављена је кроз неколико актуелних пројеката које спроводи СКГО.  
 
У области капиталног буџетирања, завршена је пилот подршка Бачком Петровцу (у оквиру 
пројекта „Институционална подршка СКГО – Трећа фаза” који финансира СДЦ), која је послужила 
као добра методолошка основа за даљи рад на пакетима подршке у овој области. У оквиру 
програма ЕU Exchange 6 су додељени пакети подршке за унапређење планирања и буџетирања 
капиталних пројеката за девет ЈЛС. Иницијална подршка пружена је у припреми и доношењу 
одлука о комисији за капиталне пројекте, а израђени су и представљени прегледи процеса 
планирања, буџетирања и спровођења капиталних инвестиција за сваку корисничку ЈЛС. 
Одржане су радионице за формулисање предлога капиталних пројеката на усаглашеном формату 
обрасца. 
 
Постигнути су и договори за пружање комплементарне подршке за увођење јавног буџетског 
портала у 10 ЈЛС (приоритетно за ЈЛС изабране на конкурсу који се односи на капиталне 
пројекте, а затим и за средњорочно планирање). Увођење јавних буџетских портала у оквиру ЕU 
Exchange 6, наслања се на резултате подршке посредством СИДА и у сарадњи са УНДП и 
партнерским Програмом MED II (донација Швајцарске) која је окончана у 2022. години (са 23 
корисничке ЈЛС из друге фазе и обављеним ажурирањем софтвера код 10 ЈЛС из прве фазе 
пројекта). Функционални јавни буџетски портали постоје у укупно 25 ЈЛС (остале корисничке ЈЛС 
су оптирале за интерни систем или још увек раде на објављивању платформе). 
 
Директна техничка подршка ЈЛС у домену интерне ревизије и финансијског управљања и 
контроле (ФУК) припрема се у сарадњи са МФ, односно Централном јединицом за хармонизацију 
(ЦЈХ), за доделу овог вида подршке ЈЛС које ће бити изабране по конкурсном принципу (у оквиру 
ЕU Exchange 6, очекивано најмање 10 ЈЛС). Прецизирање конкурсних критеријума сагледано је 
у односу на предвиђене измене Правилника о стандардима и критеријумима за ИР и осталих 
применљивих прописа.  
 
У области јавних набавки, у финализацији је Приручник за јавне набавке за наручиоце у локалној 
самоуправи (усаглашен са Канцеларијом за јавне набавке) и одржано је седам регионалних 
акредитованих обука за све ЈЛС „Јавне набавке у локалној самоуправи” (за 112 учесника из 52 
чланице).  
 
Шест регионалних дводневних обука на тему партиципативног буџетирања одржано је од јуна 
до септембра (97 учесника из 42 ЈЛС). Једнодневне акредитоване обуке за ФУК на локалном 
нивоу одржане су током новембра и децембра, а представљање измена Правилника и обука о 
новинама у модалитетима формирања интерне ревизије и опцијама обуке и сертификације 
интерних ревизора уследиће након усвајања Правилника, у сарадњи са ЦЈХ. 
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Имајући у виду да је почетком јула МФ покренуло буџетски циклус за 2023. годину (са 
пројекцијама 2024-2025), достављањем упутства чланству, СКГО је ажурирала обрасце за 
планирање програмског буџета и доставила их је свим градовима и општинама. Ажурирање је 
подразумевало и допуну образаца, тако да укључују и нови извор 17 – Неутрошена средства 
трансфера од других нивоа власти (извор уведен изменама и допунама Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем). Током октобра су 
одржана четири инструктивна вебинара за све чланице за израду буџета за 2023. годину и дата 
су усмерења за квалитетну припрему одлука о буџету за 2023. годину, на бази налаза и анализа 
буџетских докумената из претходних година које је обавила СКГО, налаза ДРИ и МФ и препорука 
на основу добре праксе програмског буџетирања, капиталног планирања, РОБ-а и осигуравања 
транспарентности буџета. 
 
Обављене су и почетне консултације са МФ (Сектор за праћење фискалних ризика) и Светском 
банком, у циљу сагледавања потреба за изменама и допунама Уредбе о управљању капиталним 
пројектима са становишта примењивости на локалну самоуправу. 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉ 3. УНАПРЕЂЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ 
ДОПРИНОСЕ БОЉЕМ ПРИВРЕДНОМ АМБИЈЕНТУ И ПОВЕЋАЊУ УЛАГАЊА, РАЗВОЈУ 
ТУРИЗМА И БОЉОЈ ПЕРСПЕКТИВИ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
 
Локални економски развој 
 
У нацрт измена и допуна Закона о улагањима интегрисани су предлози СКГО који се односе на 
обавезност увођења Програма подршке локалном економском развоју и дефинисање описа посла 
кроз поступање јединице за подршку улагању. 
 
На састанку Радне групе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
(МРЗСБП) за спровођење Стратегије запошљавања 2021-2026 и Акционог плана 2021-2023 
сагледани су досадашњи резултати политике запошљавања и примене Стратегије и Акционог 
плана и мапиране су области које треба да буду у фокусу у наредном периоду. Истакнуто је да 
је једна од области која показује константан узлазни тренд и јачање локална политика 
запошљавања која се реализује кроз програм за запошљавање као документ јавне политике. 
СКГО је у партнерству са МРЗБСП израдила Анализу иновативних приступа у реализацију 
локалних акционих планова запошљавања кроз модалитет техничке подршке, која је била основ 
за јавни позив за бесповратну помоћ иновативним приступима у запошљавању на локалном 
нивоу. Анализа, урађена у сарадњи СКГО и МРЗСБП, идентификовала је решења прилагођена 
специфичним карактеристикама локалног тржишта рада, са циљем да се тестирају и 
потенцијално уведу као редовне мере и облик континуирано доступне подршке. Поред тога, део 
заједничких активности предвиђених акционим плановима СКГО и МРЗСБП јесу и одржане 
радионице на тему усклађивања локалног планског документа у области запошљавања са 
Законом о планском систему. 
 
Објављено је иновирано издање Приручника за привлачење и реализацију инвестиција на 
локалном нивоу, ажурирано новим информацијама, регулативом и трендовима, посебно у делу 
који се односи на постинвестициону подршку, како би градови и општине овладали механизмима 
који им могу помоћи да предузећа покрену нове пројекте на истој локацији, као и у делу о 
стратешком оквиру за привлачење инвестиција, у смислу потпуног усклађивања са Законом о 
планском систему Републике Србије. 
 
СКГО је израдила Анализу стања и капацитета ЈЛС у Србији за припрему и реализацију пројеката 
ЈПП, a примена Закона о јавно-приватном партнерству показала је да оно има перспективу и да 
за њега постоји заинтересованост ЈЛС у различитим сферама, али да је потребно обезбедити 
додатну подршку како би се овај процес унапредио. Имајући у виду препоруке анализе, СКГО је 
приступила изради три приручника за припрему, спровођење и мониторинг пројеката ЈПП у три 
приоритетне области у којима је процењено да је подршка најсврсисходнија: предшколско 
образовање, управљање комуналним отпадом и даљинско грејање. Приручници треба да 
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општинама и градовима пруже јасна упутства како да управљају целим процесом, од иницијалног 
пројекта до праћења пружања услуга. 
 
Завршен је пакет подршке изради и спровођењу Програма локалног економског развоја за 
Лозницу, који је након решења Комисије за контролу државне помоћи усвојила Скупштина града, 
чиме је створен оквир за креирање подршке локалној привреди кроз доделу подстицајних 
средстава и за омогућавање циљаног утицаја на подизање конкурентности и боље пословање 
привреде. 
 
Крагујевац је у 2022. години одобрио подстицајна средства за привреднике из металског и 
информатичког сектора, што је резултат директне трогодишње подршке СКГО.  
 
Одржани су програми регионалне акредитоване обуке за запослене у градовима и општинама: 
„Креирање развојних политика, инструмената и мера у области локалног економског развоја на 
основу података и економских анализа (анализа ланца вредности)”, „Инструменти за подстицање 
привредног развоја и подршку привреди” и „Привлачење и управљање инвестицијама”. На 
обукама је учествовало 136 представника ЈЛС из 67 ЈЛС. 
 
СКГО је тему женског предузетништва покренула анализирајући тренутну ситуацију у овој 
области на локалном нивоу, са фокусом на подстицаје који се додељују предузетницама. На 
јавном позиву одабране су две јединице локалне самоуправе за једногодишњу подршку на тему 
стварања стимулативног окружења и подстицаја женском предузетништву.  
 
Одржана је конференција „Локални економски развој – иновативне праксе” о инструментима које 
градови и општине могу да користе у области локалног економског развоја, као што су пословни 
савети, анализе ланца вредности конкуретног сектора, брендирање места, јавно-приватна 
партнерства и муниципалне обвезнице.  
 
У сарадњи са МРЗБСП и РЈСП, одржане су радионице са циљем да се ЈЛС упознавају са новим 
нормативним оквиром за израду локалног планског документа у области запошљавања, да 
унапреде квалитет планирања у ЈЛС и да ојачају своје аналитичке капацитете. Радионицама је 
присуствовало 146 представника локалних самоуправа (из 79 ЛС), филијала Националне службе 
за запошљавање, Републичког секретаријата за јавне политике, Министарства РЗБСП. 

Туризам и угоститељство 
 
Изменама и допунама Правилника о категоризацији туристичког места, усвојена је иницијатива 
СКГО о изузимању критеријума доступности као обавезујућег елемента приликом одлучивања о 
категорији туристичког места за општине и градове који подносе захтев. Тиме је омогућено да 
општине и градови са јачим туристичким потенцијалом могу да се пријаве за вишу категорију 
туристичког места и да тако убирају већи износ од боравишне таксе. 
 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација обратило се СКГО и најавило измене два 
правилника у домену надлежности локалне самоуправе (Правилник о условима и начину 
обављања угоститељске делатности, начину пружању угоститељских услуга, разврставању 
угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских 
објеката и Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај). СКГО 
је спровела консултације са чланицама и прикупила њихове предлоге.  
 
СКГО је учествовала у Радној групи за избор најбољег туристичког села, где су њени 
представници били у стручном жирију који је оцењивао пројектне предлоге. Наставак рада на 
развојним активностима у области туризма очекује се и у наредној години, узимајући у обзир да 
је успостављена сарадња са Туристичком организацијом Србије. Ресорно министарство 
препознало је СКГО као чиниоца у области развоја туристичких производа и пратеће регулативе, 
а њен представник именован је и у новоосновану Радну групу за развој винског туризма. 
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СКГО је израдила Анализу капацитета и надлежности локалне самоуправе у области туризма, у 
којој је нагласак стављен на значај улоге ЈЛС у развоју туризма у складу са правним и стратешким 
оквиром и у којој су истакнути изазови у систематизовању подршке сектору туризма и 
угоститељства, као и неопходност континуираног јачања капацитета локалне самоуправе у 
области међуопштинске сарадње и удруживања, са циљем успостављања препорученог 
институционалног оквира за развој туризма, односно за развој туристичких дестинација. 

Бањски туризам, као значајан сегмент туризма и приоритетни туристички производ дефинисан 
Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године, такође је био 
део активности СКГО. Публикацију Бањски туризам у Србији: Водич за локалне власти, коју су 
израдиле амбасада Француске и организација Мост Европа, представници СКГО промовисали су 
на свим битнијим догађајима који су се бавили темом туризма. 
 
СКГО је одржала регионалне радионице, у форми вебинара, о значају планирања и развоја 
туризма у ЈЛС, са фокусом на израду програма развоја туризма, који пружају могућност да 
локална самоуправа на систематичан начин приступи планирању, развоју и јачању туризма, у 
складу са дефинисаним приоритетима и упоредним предностима. На радионицама је било 87 
учесника из 64 ЈЛС. 

Пољопривреда и рурални развој 
 
Коментари на Нацрт националног програма за рурални развој од 2022. до 2024. године, које је 
СКГО доставила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (Сектору за рурални 
развој), односе се на усаглашавање програма са Законом о пољопривреди и руралним развојем, 
као и са спроведеним мерама (јавна рурална инфраструктура и ЛЕАДЕР лајк) и њиховим 
ефектима. Истакнута је потреба за већим усредсређивањем на улогу и капацитете локалне 
самоуправе у спровођењу мере рурална инфраструктура, као и значај недостајућих финансијских 
средстава за унапређење стања у тој области. Значај овог програма за ЈЛС се огледа у два правца 
– дефинисање мера чији је корисник локална самоуправа и дефинисање оквира за израду 
локалних програма подршке пољопривреди и руралном развоју. 
 
Анализом стања у примени мере ЛЕАДЕР у Србији сагледани су правни оквир Републике Србије, 
искуства партнерстава за територијални развој, као резултате промене националне мере у 2019. 
години и искуства земаља ЕУ, а идентификовани су и изазови и препоруке за примену мере 
ЛЕАДЕР у оквиру програма ИПАРД III из аспекта ЈЛС, као једног од обавезних оснивача/чланова 
локалних акционих група (ЛАГ) – будућих корисника подстицаја мера ЛЕАДЕР када је буде 
акредитовала Европска комисија. 
 
Као резултат сарадње Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде и СКГО, а са 
циљем унапређења капацитета за спровођење надлежности локалне самоуправе, организоване 
су регионалне радионице „Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта – израда и реализација” и „Програми подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја”, као и акредитована обука „Улога ЈЛС у области ИПАРД-
а”. Током радионица за израду и реализацију годишњег програма пољопривредног земљишта 
предложено је да се током идуће године одрже заједничке радионице са представницима Управе 
за пољопривредно земљиште, Управе за ветерину и пољопривредне инспекције. На радионицама 
је било 192 учесника из 116 чланица СКГО. 
 
У оквиру програма TAIEX, преко интернета је одржана радионица „ЛАГ као алат за рурални 
развој“, на којој су експерти из Словеније представили искуства у спровођењу приступа ЛЕАДЕР 
кроз успостављање ЛАГ-ова, која ће бити од значаја за даљи рад СКГО на подршци на 
успостављању ЛАГ-ова на њиховој територији у, складу са новом регулативом.  
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ПРОГРАМСКИ ЦИЉ 4. УНАПРЕЂЕНО ДЕЛОВАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 
ДРУШТВЕНОМ РАЗВОЈУ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
Социјална заштита и социјална инклузија на локалном нивоу 
 
У области социјалне заштите, СКГО је учествовала у изради Стратегије деинституционализације 
и развоја услуга социјалне заштите, а као члан радне групе учествовала је и у изради нацрта 
Акционог плана Стратегије. Ове године, актуелне теме су биле и развој услуга социјалне заштите 
и коришћење наменских трансфера. СКГО је подржала израду ex post анализе (прикупљање 
података, фокус групе) о примени Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ради 
даљег унапређења подршке републичког нивоа развоју услуга социјалне заштите на локалном 
нивоу, чији је носилац МРЗБСП. Израђен је предлог описа радног места за послове планирања, 
развоја, спровођења и праћења интегрисаних услуга у социјалној заштити и другим установама 
друштвене делатности чији је оснивач јединица локалне самоуправе. Покренута је иницијатива 
о измени Правилника о порезу на додату вредност у вези са обрачунавањем ПДВ-а на социјалне 
услуге финансиране из буџета ЈЛС које се односе на одређене категорије пружалаца ових услуга. 
 
Развијен је и са чланицама пилотиран стандардизовани програм обуке за интеграцију Агенде 
2030 и начела „не оставити никога за собом” (пет пилот-обука са 111 учесника), на основу чега 
је предлог програма унапређен и послат НАЈУ на разматрање. Поред тога, одржано је осам 
акредитованих обука, са 304 учесника. Тематски су обухваћени интеграција Агенде 2030 на 
локалном нивоу, унапређење међуресорне комисије и финансирање услуга социјалне заштите 
на локалном нивоу. Обезбеђена је подршка мапирању потреба рањивих категорија становништва 
у три града (Смедерево, Нови Сад и Краљево). Регионална размена искустава у сарадњи са 
НАЛАС-ом, као и подршка у оквиру регионалних кластера за учење, обезбеђена је за две чланице 
(Зрењанин и Апатин). 

 
Запошљавањем рањивих, теже запошљивих категорија, а посебно Рома и Ромкиња, СКГО се бави 
од 2019. године, кроз пројекат „Иницијатива за инклузију – Фаза 3”, коју подржава ГИЗ. У овој 
години је 10 општина и градова (Бач, Бор, Ваљево, Звездара, Кула, Младеновац, Нови Пазар, 
Нови Сад, Пожаревац и Сремска Митровица) развило локалне пројекте вредне укупно милион 
евра. Кроз обуку, куповину опреме и бизнис планове, 280 особа из теже запошљивих категорија 
добило је посао или започело самостални посао у областима одрживе пољопривреде, сеоског 
туризма, социјалног предузетништва и социјалних услуга, рециклаже, текстилне и прерађивачке 
индустрије. 
 
СКГО учествује у раду Стручне групе Координационог тела за унапређење положаја и социјално 
укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије са социјално укључивање Рома 
и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године, која је усвојена почетком 
2022. године. СКГО је завршила четворогодишњи програм ИПА 2016. „ЕУ подршка инклузији Рома 
– Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома” у вредности од четири милиона евра, чији 
фокус је био унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање Рома и побољшања 
њиховог социо-економског положаја и у којем учествовала 61 јединица локалне самоуправе, док 
је програм имао директан утицај на преко 20 хиљада корисника. Као најважнији резултати овог 
програма издвајају се: 10 ЈЛС формирало је мобилне тимове за инклузију Рома и међусекторска 
тела за управљање политиком инклузије Рома и Ромкиња који функционишу; израђени су, 
усвојени и спроведени и оперативни планови за мобилне тимове; 20 ЈЛС усвојило је ЛАП за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња; донирано је 30 аутомобила и 30 лап-топова; одржани 
су бројни програми обуке (два акредитована), размене искустава и саветодавне подршке (преко 
1300 полазника); становницима подстандардних ромских насеља донирано je 2100 хуманитарних 
пакета за ургентне потребе; спроведена су 24 пројекта за запошљавање ромског становништва, 
12 пројеката подршке борби против дискриминације и унапређењу равноправности; израђено је 
11 урбанистичких планова за ромска подстандардна насеља; одржане су 44 радионице са преко 
1100 учесника; подржано је озакоњење објеката у поменутим насељима у 10 ЈЛС; у 12 ЈЛС 
израђена је пројектно-техничка документација за изградњу комуналне инфраструктуре (водовод, 
канализација, јавна расвета, итд.). 

68



 19 

 
Здравље  

СКГО је израдила упоредну анализу јавног здравља на локалном нивоу од 2019. до 2021. године. 
Израђен је календар и предлог буџетирања програма јавног здравља на локалном нивоу. На шест 
регионалних радионица, са 253 учесника и из 95 градова и општина, представљен је модел 
структуре програма јавног здравља, начин израде, буџетирања и календар програмирања јавног 
здравља. Израђен је нови предлог описа радних места за јавно здравље и здравстену заштиту и 
других радних места са обрасцима компетенција и започета је израда модела програма 
здравствене заштите. Спроведен је пилот пакет подршке општини Рашка у области јавног 
здравља. Израђени су предлози плана и програма јавног здравља, унапређен је институционални 
оквир и развијена је међуресорна сарадња. Довршена је подршка изради планова јавног 
здравља, током које су 42 ЈЛС израдиле нацрте планова, а 20 их је усвојило. Поред тога, током 
2022. године, припремљено је допуњено и унапређено издање Приручника за планирање јавног 
здравља на локалном нивоу (допуњен моделом пратећег акционог плана) који ће бити стављен 
на располагање чланицама до краја 2022. године. 
 
Образовање и рани дечији развој  
 
СКГО учествује у раду радне групе Министарства просвете у вези са планираним изменама и 
допунама Закона о дуалном образовању, којима није предвиђена промена постојећих 
надлежности локалне самоуправе.  
 
Рани дечији развој је тема којом се бави 35 градова и општина, уз подршку СКГО и Уницефа. Пет 
градова је усвојило препоруке за унапређење раног дечијег развоја и ради на њиховом 
спровођењу, делом и кроз мини-донације. Њихово искуство и пракса ће бити основ за 
унапређење и развој међуресорних активности у 29 градова и општина које су ушле у пројекат 
2022. године. Успостављање ефикасне међуресорне сарадње, интегрисано прикупљање 
података, дефинисање и праћење планираних мера подршке, њихово финансирање и 
буџетирање, партнерски однос са родитељским удружењима и мрежама, као и стратегије 
комуникације, биле су теме обуке, радионица и конференције (130 учесника). Пружена је стручна 
саветодавна подршка за свих 29 ЈЛС у изради почетне процене стања система подршке 
родитељству кроз мапирање ресурса у системима здравства, социјалне заштите, предшколског 
образовања и јавне управе. Изабрано је 29 координатора, потписани су протоколи о сарадњи на 
локалном нивоу и одржано је 10 радионица за 301 полазника.  
 
Пандемија болести Ковид-19 је значајно смањила доступност основном образовању, а посебно у 
разуђеним и сиромашним срединама. Стога је, почетком 2022. године, СКГО подржала општине 
Бујановац, Медвеђа и Прешево набавком 138 таблет-рачунара за децу у основним школама ради 
учења на даљину и обезбеђујући одговарајућу обуку наставника. Спроведена је и акредитована 
обука за наставнике на тему спречавања осипања ученика, са укупно 90 учесника.  
 
Омладина и спорт 
 
СКГО је члан Радне групе за измене и допуне Закона о младима, као и за израду Нацрта 
националне стратегије за младе у Републици Србији (2022-2030). СКГО је такође члан Стручне 
групе за израду Плана спровођења и праћења Гаранције за младе. 
 
У сарадњи са Министарством омладине и спорта и Националном асоцијацијом канцеларија за 
младе, СКГО је подржала 18 ЈЛС, изабраних на конкурсу Министарства омладине и спорта, у 
спровођењу планирања омладинске политике на локалном нивоу, кроз обуку за израду локалних 
акционих планова за младе (три дводневне и једна једнодневна радионица). Урађена је и 
Анализа могућности за развој интегрисаних услуга на локалном нивоу – саветовалиште за младе. 
Израђен је и предлог програма акредитоване обуке за управљање локалним политикама за 
младе. 
 
У току је израда нове Националне стратегије развоја спорта, као и новог Закона о спроту у чију 
припрему је СКГО укључена као један од значајних партнера ресорног Министарства. 
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Када је реч о јачању капацитета ЈЛС у овој области, СКГО је организовала четири дводневна 
акредитована вебинара о примени надлежности из области спорта и физичке културе у локалној 
заједници и финансирању програма спорта на локалном нивоу, са 125 учесника. 
 
Култура  
 
СКГО је подржавала општине Бач, Ириг и Сремски Карловци кроз пројекат Be Cultur, чија је прва 
фаза завршена, кроз три циклуса, са завршним скупом у Новом Саду. Израђени су акциони 
планови о циркуларном културном туризму (на српском и енглеском). Током посете седишту 
Унеска у Паризу, представљен је пројекат и резултати, као и културно наслеђе Србије. У Бриселу 
је у септембру одржан међународни хакатон, на коме су учествовала и три српска тима из 
наведених општина. 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉ 5. УРБАНИ РАЗВОЈ ЗАСНОВАН НА ОДРЖИВОСТИ, УКЉУЧЕНОСТИ И 
ЈЕДНАКОСТИ, УСМЕРЕН НА ПРОСПЕРИТЕТ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА И УГЉЕНИЧНУ 
НЕУТРАЛНОСТ 
 
Комуналне делатности и енергетска ефикасност 
 
СКГО је учествовала у изради Нацрта стратегије за решавање проблема напуштених паса, као и 
нацрта пратећег акционог плана, док се њено даље учешће у изменама закона у овој области 
очекује по усвајању наведених докумената.  
 
У Ужицу је успешно пилотиран пакет подршке из области комуналних делатности „Успостављање 
одрживог система организовања и финансирања комуналних делатности на нивоу једне или 
више јединица локалне самоуправе”. Након пилотирања резултати су представљени граду 
Ужицу, а пакет подршке је сада на располагању и другим општинама и градовима. 
 
У сарадњи са Кабинетом председнице Владе Републике Србије, прикупљене су информације и 
евидентиране потребе за енергентима у локалним јавним установама, а одговоре је доставило 
више од 95% градова и општина. 
 
Израђена је Анализа ефеката поремећаја на тржишту енергије и енергената на буџете јединица 
локалне самоуправе, ради поређења ситуације у снабдевању и висини буџетских средстава које 
су ЈЛС издвајале за снабдевање енергијом и енергентима у претходном периоду и након 
поремећаја на тржишту узрокованих енергетском кризом, са једне стране, и утицај примене мера 
енергетске ефикасности у системима за јавно осветљење, са друге, а ради формулисања 
предлога за одрживо снабдевање и управљање енергијом на нивоу локалне самоуправе. 
 
У циљу подршке примени Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, 
као и стварање услова за реализацију пројеката енергетске ефикасности и коришћења 
обновљивих извора енергије на локалном нивоу, СКГО је израдила Модел одлуке о успостављању 
Буџетског фонда за енергетску ефикасност општине/града. 
 
У сарадњи са пројектом УСАИД „Боља енергија”, током августа и септембра одржано је пет 
радионица „Решавање проблема аерозагађења пореклом из индивидуалних ложишта на 
локалном нивоу”, ради добијања информација о потребама локалне самоуправе у сектору 
локалне енергетике, а које би пројекат у сарадњи са СКГО могао да адресира у наставку, односно 
у наредне четири године. На радионицама је учествовало 30 представника из 17 ЈЛС. 
 
За пет општина и градова (Велико Градиште, Врање, Пирот, Рашка и Србобран) одржана је обука 
на тему подршке ЈЛС у спровођењу истраживања о задовољству корисника комуналним услугама. 
Учествовало је 43 представника јавних комуналних предеузећа и локалних управа. 
Представљена је методологија СКГО за испитивање задовољства квалитетом комуналних услуга. 
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Заштита животне средине 
 
Током 2022. године израђени су модели аката, анализе, приручници и други документи од значаја 
за унапређење рада локалне самоуправе, као и препоруке за заступање у области заштите 
животне средине. Израђени су Модел одлуке о управљању отпадом на локалном нивоу, Анализа 
у области финансирања заштите животне средине на локалном нивоу, документ Добре праксе у 
међуопштинској сарадњи у области заштите животне средине са примерима из ЕУ, Анализа 
локалних потенцијала људских ресурса на локалном нивоу у области заштите животне средине, 
видео Водич за припрему локалних програма заштите животне средине, Анализа стања примарне 
селекције комуналног отпада у јединицама локалне самоуправе, Приручник за локалну 
инспекцију у области заштите животне средине и Приручник за израду локалних планова 
управљања отпадом, који је Министарство заштите животне средине препознало као значајан и 
који је наведен као достигнуће Републике Србије у Акционом плану за мерила за затварање 
поглавља 27. 
 
Анализа у области финансирања заштите животне средине на локалном нивоу даје упоредну 
слику финансирања локалних послова у овој области у контексту ЕУ (укључујући сегменте о 
статистици заштите животне средине, издвајањима за животну средину, надлежностима на 
локалном нивоу и моделима финансирања надлежности) и система финансирања заштите 
животне средине у Шведској, Хрватској и Србији. У анализи су сагледани изазови и улога локалне 
самоуправе у систему заштите животне средине, као и финансирање локалних надлежности и 
услуга у овој области. Анализа садржи закључке и препоруке за јединице локалне самоуправе и 
СКГО како да се систем финансирања заштите животне средине у Србији унапреди и учини што 
предвидљивијим. 
 
Једна од важних активности које је СКГО спровела у сарадњи и уз подршку Министарства заштите 
животне средине била је и конференција на тему управљања отпадом одржана 31. јануара, за 
преко 90 учесника из 50 јединица локалне самоуправе. Циљ скупа била је размена искустава 
између централног и локалног нивоа. Овом приликом представљен је и Програм управљања 
отпадом за период од 2022. до 2031. године. Представљен је и добар пример општине Чајетина 
у области примарне селекције отпада, након пруженог пакета подршке у оквиру програма 
„Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза”. 
 
Одржане су радионице и вебинари током фебруара и новембра на тему оснивања локалних 
зелених савета, као институционалних механизама за учешће јавности у планирању и доношењу 
одлука у области заштите животне средине. Ова тема се показала као посебно значајна имајући 
у виду да је у припреми Стратегија са Акционим планом за Орхуску конвенцију, документ који 
подвлачи важност оснивања оваквих механизама на локалном нивоу. На радионицама је 
учествовало 15 представника из четири ЈЛС (Ариље, Бела Црква, Лесковац и Параћин). Као 
резултат ових радионица, основани су нови зелени савети у Ариљу и Параћину.  
 
Након припреме видео водича за припрему локалних програма заштите животне средине 
спроведене су четири акредитована вебинара „Планирање и управљање заштитом животне 
средине у локалној самоуправи”, за 117 полазника из 70 ЈЛС. 
 
Указала се потреба да се детаљније обраде поједине области из Приручник за локалне 
инспекторе из области заштите животне средине, као што су бука и ваздух. У сарадњи са 
Републичком инспекцијом за заштиту животне средине, одржани су регионални семинари 
(Владичин Хан, Голубац, Крагујевац, Ниш, Нова Варош, Нови Сад и Осечина) ради јачања 
компетенција инспекција из ове области на локалном нивоу, за преко 140 локалних инспектора 
заштите животне средине из 80 јединица локалне самоуправе. На позив СКГО, појединим 
регионалним семинарима присуствовала је виша саветница заштитника грађана, због Мишљења 
које је заштитник упутио Министарству заштите животне средине, о потреби доношења 
инструкције о примени Закона о заштити од буке у животној средини. 
 
У области квалитета ваздуха мапиран је статус јавних политика у области квалитета ваздуха и 
других политика у 29 јединица локалне самоуправе. Урађене су и дубинске анализе 
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институционалног оквира и докумената јавне политике у областима квалитета и заштите ваздуха, 
јавног здравља и омладинске политике у Лозници, Прибоју и Ужицу, којима ће кроз пројекат 
„Школе за бољи квалитет ваздуха” бити пружена и техничка подршка за укључивање младих у 
доношење одлука у овој области, али и за буџетирање одређених мера за унапређење стања у 
2023. години. У оквиру истог пројекта одржано је и осам семинара за представнике јединица 
локалне самоуправе из сливова Дрине и Западне Мораве, којима је присуствовало 124 учесника 
из 15 ЈЛС. 
 
У току 2022. године, седам градова и општина, уз подршку СКГО као националног координатора, 
учествовало је у обележавању Европске недеље локалне демократије, коју координише Конгрес 
локалних и регионалних власти Савета Европе, на тему „Заштита животне средине: Локалне 
заједнице предузимају акцију”. СКГО је пружила подршку градовима и општинама у погледу 
информисања, осмишљавања активности, пријаве, промотивног материјала (за првих седам 
општина, као и постер за све ЈЛС у Србији), као и у погледу пријављивања за добијање статуса 
партнера Европске недеље локалне демократије. Активности градова и општина су биле бројне, 
од акција скупљања отпада, до рециклажних радионица са децом, сајма органске хране, итд. 
Један део промотивног материјала је припремљен на албанском језику. 
 
Урбанизам, изградња и становање 
 
СКГО је развила Индекс партципације у урбанистичком планирању, као средство за „мерење” 
степена учешћа грађана у процесима израде урбанистичких планова. Методологија за рачунање 
овог индекса дискутована је са члановима Мреже за урбанизам, представницима ресорног 
Министарства и стручне јавности, а очекује се да ће овај показатељ бити уврштен у листу 
показатеља Стратегије урбаног развоја, чија се измена очекује почетком 2023. године. СКГО је 
учествовала у раду на изменама и допунама ове стратегије, али и у изради Националне 
архитектонске стратегије, Националне стратегије развоја бициклирања и Стратегије развоја 
саобраћаја у Републици Србији. 
 
СКГО је пружила подршку Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) у 
организовању првог Националног урбаног форума, са преко 350 учесника, међу којима и више 
од 100 представника градова и општина. Замишљен као догађај који у фокус ставља теме 
одрживог урбаног развоја у најширем смислу, овај скуп окупио је учеснике из јавног и приватног 
сектора, научно-истраживачких установа, грађанског друштва, привреде, међународних 
институција, као и госте из суседних земаља и из иностранства. Достигнут је баланс у 
представљености заинтересованих страна, уз око 30% представника локалне самоуправе, и 
готово једнако учешће државних органа, академске заједнице, приватног сектора и грађанског 
друштва. Оваквом структуром публике, национални урбани форум креирао је платформу за 
широки стручни дијалог о будућим правцима урбаног развоја у Републици Србији. На овај догађај 
природно се надовезало и учешће делегације СКГО на Светском урбаном форуму у Катовицама 
(Пољска). 
 
Шести пут заредом, спроведен је јавни позив и додељене су награде градовима и општинама за 
унапређење приступачности, а СКГО је остала кључни партнер Заштитника грађана у 
реализацији ове активности. Награду су понели Нови Сад, Бабушница и Бела Паланка. Овом 
приликом додељено је признанање Шапцу, похвала Нишу и захвалнице Врању, Лесковцу, 
Свилајнцу, Смедереву и Сомбору.  
 
Пружена је подршка грађевинској инспекцији кроз одржавање радионице о надзору над 
спровођењем Закона о становању и одржавању зграда уз учешће 50 грађевинских инспектора 
из градова и општина. 
 
И ове године, у партнерству са МГСИ, координисана је Европска недеља мобилности, коју је ове 
године поново обележило 29 градова и општина. Ове године су се национални координатори, 
СКГО и МГСИ, активно укључили и подржали заједничку активност Београда и Новог Сада, 
промовишући њихову бољу повезаност брзом железницом, уз учешће предузећа Србија воз. У 
активности су били укључени и ученици ОШ „Михајло Петровић Алас“ из Београда и студенти 
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Факултета техничких наука из Новог Сада. Манифестацију су пропратили различити национални 
и локални медији, укључујући и РТС. 
 
У области стручног усавршавања запослених, ове године посебно велику пажњу привукле су 
обуке о утврђивању земљишта за редовну употребу и о управљању грађевинским земљиштем. 
Ове акредитоване обуке похађао је велики број запослених (укупно више од 200) из одељења за 
урбанизам и имовинско-правне послове. Велико интересовање изазвала је и први пут изведена 
обука – акредитовани вебинар о управљању локалним јавним превозом, коју је похађало више 
од 80 учесника. 
 
У области саобраћаја, активности СКГО биле су усмерене на јачање капацитета запослених у 
градовима и општинама у области управљања паркирањем, па је одржана радионица на ову тему 
у сарадњи са Словеначким институтом за урбанизам, док је у сарадњи са Дунавским центром за 
компетенцију одржана Интернет радионица за урбанисте на тему планирања и пројектовања 
бициклистичке инфраструктуре. 
 
Јачање система за смањење ризика од катастрофа на локалном нивоу 
 
На основу радионица са експертским тимом градске управе Лознице, припремљен је унапређени 
предлог процене ризика. Развијени су посебни упитници за потребе прикупљања информација 
значајних за допуну процене ризика, где је акценат стављен на поштовање транспарентности у 
процесу његове израде и на укљученост различитих релевантних субјеката.  
 
Припремљен је Водич за међуопштинску сарадњу у области смањења ризика од катастрофа, где 
су дефинисани обавезни елементи и могућности сарадње, са примерима из праксе. Водич је 
представљен члановима Мреже за управљање ризиком и ванредним ситуацијама, којима је 
представљена и брошура Упутства за поступање у ванредним ситуацијама – 21 практичан савет. 
 
У фебруару су спроведена два дводневна вебинара на тему кризне комуникације, које је 
завршило 20 полазника из 18 ЈЛС. Сомбор је добио План комуникације, који укључује кораке и 
средства за остваривање успешне кризне комуникације: однос са медијима, интерна 
комуникација и комуникација са заинтересованом јавношћу.  
 
Водич за поступање са рањивим категоријама становништва у ванредним ситуацијама je 
ажуриран у складу са новим Законом о родној равноправности. Упутства за управнике стамбених 
заједница и Упутства за особе са инвалидитетом у случају катастрофа израђена су у циљу 
адекватног поступања управника стамбених зграда према особама из рањивих група 
становништва, као и поступања особа са инвалидитетом у случају катастрофа. Одржана је обука 
за управнике и особе са инвалидитетом градова Београд и Нови Сад и градских општина Савски 
Венац, Врачар и Обреновац. Обуци је присуствовало 70 учесника из поменутих ЈЛС и градских 
општина. 
 
У Лозници је, на међународном скупу одржаном 25. и 26. маја, свечано потписан Споразум о 
формирању заједничке службе за цивилну заштиту за 11 ЈЛС слива Дрине, са седиштем у 
Лозници. У Краљеву је 1. марта обележен Светски дан цивилне заштите. Састанку су 
присуствовале ЈЛС слива Западне Мораве, као и координатори сливова Дрине и Горњег Дунава 
– Банатски водотоци. Подржана је припрема Плана заштите и спасавања за слив Дрине који се 
налази у процедури за одобрење код Министарства унутрашњих послова (Сектор за ванредне 
ситуације). 
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ТАЧКА 5. 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА СКГО 

о материјално-финансијском пословању за 
2021. годину и првих 10 месеци 2022. године са 

Предлогом одлуке 

- ЗА УСВАЈАЊЕ – 
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ПРЕДЛОГ 

На основу члана 9. став 8. тачка 8) Статута Сталне конференције градова и општина – Савеза 
градова и општина Србије бр. 652/1 од 27.12.2017. године – пречишћен текст, као и изложеног 
у тачкама 1. и 2. Извештаја Надзорног одбора СКГО о материјално – финансијском пословању за 
период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године и 01.01.2022. – 31.10.2022. године, Скупштина СКГО 
на свом 50. редовном заседању, одржаном 7. децембра 2022. године у Београду, доноси следећу: 

О Д Л У К У 

1. Прихвата се Извештај Надзорног одбора Сталне конференције градова и општина –
Савеза градова и општина Србије о материјално-финансијском пословању за 2021. 
годину, број 359/1 од 07. јуна 2022. године, који је усвојен Одлуком Председништва 
СКГО о финансијском извештају СКГО за 2021. годину и распореду вишка прихода, број 
449/1 од 21. јуна 2022. године. 

2. Усваја се Извештај Надзорног одбора СКГО о материјално-финансијском пословању за 
првих 10 месеци 2022. године број 743/1 од 23. новембра 2022. године, а на основу 
финансијског плана СКГО за 2022. годину, донетог на основу Одлуке Председништва 
СКГО, број 448/1 од 21. јуна 2022. године. 

3. Годишњи извештај за 2022. годину и Финансијски план за 2023. годину разматраће и 
усвојити Председништво СКГО у складу са својим статутарним правима и обавезама. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Материјално - финансијско пословање СКГО за 2021. годину вођено је у складу са позитивним 
законским прописима. У складу са Правилником о начину признавања и процењивања имовине, 
обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника и прописима донетим на основу 
Закона о рачуноводству и ревизији. 

Укупни приходи за 12 месеци 2021. године, износили су 511.618.891,42 динара. Приходи за 
основну делатност износили су 155.899.248,06 динара (од чега су приходи од чланског доприноса  
износили 119.416.541,30 динара); приходи намењени реализацији пројеката износили су 
355.719.643,36 динара. 

Укупни расходи за 12 месеци 2021. године, износили су 452.097.014,60 динара. Расходи за 
основну делатност износили су 96.377.371,24 динара; расходи намењени реализацији пројеката 
износили су 355.719.643,36 динара. 

Вишак прихода над расходима у износу од 59.521.876,82 динара распоређено је за пословање у 
наредној години. 

Укупни приходи за првих 10 месеци 2022. године за основну делатност остварени су са 79% и 
износе 84.430.676,00 динара и односе се на приходе од чланарине и вршења услуга. Укупни 
приходи намењени реализацији пројеката за првих 10 месеци 2022. године остварени су са 88% 
и износе 252.881.375,00 динара. 

Укупни расходи за основну делатност су остварени у износу од 79.556.947,00 динара.  

Укупни расходи по пројектима остварени су у износу од 252.881.375,00 динара и алоцирани су 
искључиво по активностима које су предвиђене у пројектним уговорима. 
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Све исказане финансијске величине базиране су на веродостојној финансијској документацији 
која је предочена Надзорном одбору и која се налази у Служби за финансије и рачуноводство 
СКГО.  

 

                                                                   Председник 
                                                                          Сталне конференције градова и општина - 

            - Савеза градова и општина Србије 
                                                                                    др сци. мед. Горан Цветановић 
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50. СКУПШТИНА
Сталне конференције

градова и општина
Савеза градова и општина Србије

ПРЕДЛОЗИ 
ДОКУМЕНАТА И ОДЛУКА 

ЗА УСВАЈАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ

Београд, 7. децембар 2022. године




