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Поштовани,

Пред вама је треће, последње издање електронског билтена који је 

покренут у оквиру пројекта „Програм обуке за локалну самоуправу – 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС)“, који 

финансира Европска унија.  Билтен је превасходно намењен запосленима 

у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији али и осталим 

заинтересованим странама.

Билтен је осмишљен као један од инструмената за пружање подршке 

запосленима у јединицама локалне самоуправе и надовезује се на серију 

радионица које су у току јуна 2009. године биле организоване за одређени 

број запослених у јединицама локалне самоуправе. Билтен ће пружити 

могућност учесницима радионица, али и осталим заинтересованим 

странама да размене искуства у оквиру тема које су од значаја за боље 

разумевање питања оспособљавања запослених у јединицама локалне 

самоуправе за адекватно преузимање нових дужности и одговорности 

проистеклих из процеса децентрализације и интеграције Републике 

Србије у Европску унију.

Ово издање билтена посвећено је реформи локалне самоуправе са 

посебним освртом на искуства појединих европских земаља у овој области.

У ОВОМ БРОЈУ ОБЈАВЉУЈЕМО:

РЕФОРМА САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И ИЗАЗОВИ ЗА РУКОВОДИОЦЕ
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Владавина права и савремени концепт правне 
државе, засновани на значајном демократском 
легитимитету и људским правима, нарочито се 
огледају у  управној делатности власти. 
Традиционалне политичке теорије дефинишу 
управну делатност као управну функцију. 
Управна функција се даље дефинише као једна 
од  правних  функци ја  државе ,  као  
нормативистички модалитет „државног права“ 
(Staatsrecht). Према овим концептима, управна 
функција и, с тим у вези, деловање локалне 
самоуправе, представља специфичну, законом 
регулисану функцију државне власти, коју 
одликује формулисање појединачних, 
принудних прописа и наређења и која је 
овлашћена да спроводи политички и правно 
дозвољене  видове  репреси је .  Ова ј  
традиционални концепт државног права, 
модификован марксистичком дефиницијом 
улоге државе и права „по окончању 
пролетерске револуције“, био је за време 
комунизма веома раширен у свим земљама 
централне и источне Европе, укључујући и 
Србију, и то нарочито под утицајем совјетске 
правне теорије.

Насупрот томе, концепт управе и локалне 
самоуправе као јавне службе, настао је на 
почетку 20. века у условима друштвеног, 
културног и привредног развоја високо 
индустријализованих земаља западне Европе. 
Управна активност и деловање локалне 
самоуправе се сада не посматрају као функција 
државне политичке власти, већ као сложен 
систем јавних услуга, односно активности које 
су усредсређене на развој, демократију, опште 
благостање друштва и квалитет живота 
појединца. Ово је довело до концепта да права 
суштина управне активности није да прописује 
послушност, већ да пружи јавне услуге.

Јавне услуге представљају активности које 
играју важну, ако не и кључну улогу у 
свакодневном животу и раду појединаца (нпр. 
обра зовање ,  з дравс твена  з ашти та ,  
предузетништво итд), као и друштва у целини 
(нпр. превоз, комуникације итд). Према овом 
моделу, у условима развијених друштвених 
структура и функција, централна власт и 
локална управа доживљавају значајан 
преображај, пошто управна активност више не 
представља искључиво (правни) инструмент 
државне власти. Управна активност је сада 
производ сложеног система јавне управе и 
локалне самоуправе, чији је задатак да пружи 
јавне услуге и предузме радње у циљу 
обезбеђивања друштвеног благостања, 
квалитета живота грађана, као и културног 
развоја и привредног напретка уопште.

РЕФОРМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 
ПРИМЕРИ НЕМАЧКЕ, ФРАНЦУСКЕ, 
ПОРТУГАЛА И ШПАНИЈЕ

ПРИМЕРИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА 
САМОУПРАВЕ

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЛОКАЛНИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА

Проф. др Стеван Лилић, експерт
IBF Interantional Consulting

РЕФОРМА САМОУПРАВЕ
У СРБИЈИ И ИЗАЗОВИ
ЗА РУКОВОДИОЦЕ 

Концепт управе и локалне самоуправе као 
јавне службе, настао је почетком 20. векa,
у условима друштвеног, културног и 
привредног развоја високо 
индустријализованих земаља западне 
Европе. Суштина управне активности није 
да прописује послушност, већ да пружa
јавне услуге.

Јединице локалне самоуправе 
постоје да би служиле грађанима.

Р е ф о р м а  л о к а л н е  с а м о у п р а в е  и  
реорганизација постојећих система локалне 
самоуправе у земљама централне и источне 
Европе, мора да се креће у правцу јачања 
демократске контроле над државном управом, 
веће одговорности пред демократски изабраним 
телима, те децентрализације и деконцентрацијe 
структура централне власти, при чему систем 
локалне самоуправе треба да остане у оквирима 
стриктне примене владавине права.

Потреба за осавремењивањем система 
локалне самоуправе у земљама централне и 
источне Европе представља много више од пуког 
подвргавања одредбама правних аката.

http://www.ibf.be
http://www.drzavnauprava.gov.rs
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Динамика преображаја локалне самоуправе 
тесно је повезана с променама у политичком, 
правном, друштвеном и економском окружењу 
у коме јавне установе делују и чија материјална 
и нематеријалнa средства имају пресудан 
значај за њих.

Због потребе да се друштвени, економски и 
технолошки процеси регулишу на ефикасан 
начин, савремена локална самоуправа показује 
општу тенденцију да традиционална 
ауторитативна средства локалних власти замени 
вишим облицима социјалне регулације. Може се 
рећи да је управна репресија данас нешто што је 
својствено неразвијеним друштвеним и 
економским системима, те да води феномену 
„зачараних бирократских кругова“ (када се 
једном примени, репресија води даљој 
репресији, која додатно продубљује проблем, 
после чега се спроводи репресија у још већем 
обиму, итд). Развој савремене локалне 
самоуправе све мање је усмерен ка употреби 
моћи и силе пошто је, објективно, принудна 
социјална регулација све мање могућа. Дакле, 
што су у локалној самоуправи присутније 
„карактеристике доброг управљања“ (нпр. 
програми обуке кадрова, напредовање, 
савремене методологије  управљања,  
разумевање потреба, системи пружања услуга 
усмерени ка клијенту, управљање пројектним 
циклусом, управљање резултатима рада, 
примена информатичких технологија итд), то је 
већа ефикасност.

У том смислу, данас нема правне државе ни 
демократије без развијене локалне самоуправе. 
Право на локалну самоуправу истовремено 
представља обавезу централне власти. 
Централна власт мора да гарантује то право 
локалној управи што, опет, доводи до обавезе 
централне власти да створи услове за 
функционисање локалне заједнице у целини. 
Насупрот томе, ту је обавеза локалне управе да 

на ефикасан начин подмири потребе локалне 
заједнице и на локалном (комуналном) нивоу 
обезбеди сталан квалитет јавних услуга,  у 
интересу крајњих корисника.

Подмиривање потреба људи који насељавају 
одређено  (локално)  подруч је  чини  
фундаменталну природу локалних власти. 
Формално гледано, локалну управу остварују 
грађани на подручјима која су утврђена уставом, 
законима и статутима општина или градова. 
Према Европској повељи о локалној самоуправи 
(1985), „локална самоуправа подразумева право 
и оспособљеност локалних власти да, у 
границама закона, регулишу и руководе 
одређеним деловима јавних послова, на основу 
сопствене одговорности и у интересу локалног 
становништва.“ Имајући то на уму, локална 
самоуправа може да се дефинише као функција 
коју обављају и остварују становници одређеног 
подручја (нпр. општина или градова).

Јединице локалне самоуправе постоје да би 
служиле грађанима; оне су одговорне за развој 
својих заједница; оне одговарају тим 
заједницама. Локално становништво и 
организације, од њих очекују добро управљање 
и добре јавне услуге. Зато јединице локалне 
самоуправе треба да настоје да остваре најбоље 
могуће резултате рада.

У тзв. седмом принципу доброг демократског 
управљања на локалном нивоу, формулисаном у 
„Стратегији за иновацију и добро управљање на 
локалном нивоу“, коју је усвојио Комитет 
министара Савета Европе (2008), нарочито се 
истиче следеће: 

• сталан рад на очувању и јачању стручности
оних који су задужени за управљање на
локалном нивоу, како би се унапредио њихов
учинак и утицај; 

• мотивисање јавних службеника да стално
раде на унапређењу свог учинка и утицаја;

• развој практичних метода и процедура да би
се стручност трансформисала у капацитете и
остварили бољи резултати.

Јединице локалне самоуправе обављају 
послове преко својих запослених. Једна од 
препрека њиховој делотворности може да буде 
регулативa којa утиче на проналажење, 
запошљавање и обуку кадрова. Ово се 
одражава како на њихов професионални 
статус, који одређује њихову способност и 
спремност за рад, тако и на сам рад.
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Један од најважнијих циљева Србије јесте 
интеграција у Европску унију. У складу с 
предвиђањима из Стратегије реформе државне 
управе (2004), тешњом интеграцијом у Европу, 
не само да се отварају нове могућности, већ се 
јављају и нове обавезе. Доступни су нови 
извори финансирања пројеката и програма 
(нпр. ИПА), али до њих се може доћи 
искључиво испуњавањем критеријума и 
процедура за пријављивање и уз доказану 
стручност на плану управљања пројектима, 
процене и извештавања. Морају да буду 
достигнути европски стандарди, изграђени 
нови капацитети.

Данас нема правне државе ни демократије 
без развијене локалне самоуправе.

У поменутој Европској повељи о локалној 
самоуправи наводи се и да локалним властима 
треба да буде омогућено запошљавање 
„висококвалитетног особља на основу 
способности и стручности; у том циљу 
обезбедиће се одговарајући услови и могућност 
за обуку, њихово одговарајуће награђивање, 
као и могућност за напредовање у служби.“

Савет Европе је недавно усвојио Препоруку 
„CM/Rec (2007)12“ у којој се истиче значај 
обуке и изградње капацитета у локалној 
самоуправи. Наводи се да владе треба да 
омогуће, подстичу и, онда када је то могуће, 
помо гну  локалне  влас ти  и  о с тале  
заинтересоване стране, укључујући и 
удружења локалних власти, да кроз 
консултације и сарадњу, ураде следеће:  

• развију своју улогу у јачању капацитета
локалне управе, што се односи и на
изабране представнике, а и на запослене; 

• израде сопствене стратешке планове за
изградњу капацитета локалних органа
власти, како би се њихово руковођење и
стратешко управљање, пружање услуга,
учешће у животу заједнице и јавни морал
стално унапређивали; 

• успоставе у оквиру својих организација
неопходне структуре, процесе и капацитете
за истраживање, планирање, финансирање,
спровођење и процену програма јачања
капацитета намењених локалним и
регионалним властима; 

• искористе на најбољи могући начин
методологије на плану јачања капацитета
као што су обука, оцењивање од стране
колега, одређивање стандарда и размена
најбоље праксе;  

• искористе на најбољи могући начин технике
управљања успешношћу запослених како би
подигли на виши ниво стандарде
пружања услуга.

Србија је утврдила своје обавезе по питању 
обуке запослених у локалној самоуправи 
Националним програмом за европске 
интеграције (НПИ). Предвиђено је спровођење 
бројних пројеката и програма подршке 
општинама како би се запослени у локалној 
самоуправи оспособили за израду и 
спровођење политике, пројеката и програма. У 
том циљу, Министарство за државну управу и 
локалну самоуправу ће израдити нови закон о 
правима и обавезама запослених у локалној 
самоуправи, како би се регулисала ова питања.

Треба да се покрене иницијатива за спровођење 
обуке на тему политике, права и институција ЕУ, 
ради подизања свести о овим питањима у свим 
секторима управе. Ово би требало да доведе до 
јачања интерних процеса који су неопходни за 
обезбеђивање добре локалне самоуправе, што је 
нешто што мора да се покаже паралелно с 
преговорима о придруживању.

Савремен приступ обуци и развоју капацитета 
је од кључне важности уколико јединице 
локалне самоуправе желе да максимално 
искористе ове могућности и испуне своје 
обавезе у оквиру проширене европске 
породице. У оквиру пројекта ”Подршка јачању 
капацитета јединица локалне самоуправе
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• промена у ставовима и понашању
  запослених у локалној самоуправи у правцу
  изградње система пружања услуга усмереног
  ка клијенту и рада у партнерству са локалним
  јавним, приватним и добровољним
  организацијама;  

• давање већег приоритета развоју заједнице
  и учешћу становништва, као и већој
  заступљености жена на руководећим
  позицијама; 

• обезбеђивање јаке транспарентности и
  одговорности како би јединице локалне
  самоуправе могле да задобију поверење и
  својих запослених, а и људи због којих су
  и изабране.

РЕФОРМА САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И 
ИЗАЗОВИ ЗА РУКОВОДИОЦЕ

ПРИМЕРИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА 
САМОУПРАВЕ

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЛОКАЛНИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА

у контексту европских интеграција”, 
припремљена је основа за израду стратегије 
обуке запослених у јединицама локалне 
самоуправе. Иницијалне анализе су указале на 
следеће приоритете:

• стварање широког дијапазона савремених
  знања и  вештина,  што  обухвата
  организациони  развој ,  стратешко  
  планирање, креирање политике, вештину
  руковођења и управљања, планирање
  финансијских средстава и управљање њима,
  као и стручно усавршавање; 

• стављање тежишта на међуопштинску
  сарадњу, како би се јединицама локалне
  самоуправе помогло да заједнички користе
  ограничене ресурсе (што обухвата и
  експертизу) и раде сагледавајући ствари у
  ширем контексту (нпр. у областима попут
  локалног привредног развоја и поступања с
  отпадним материјалом); ово може да буде од
  нарочите користи за мале јединице
  локалне самоуправе; 

• боље упознавање с институцијама,
  мо гућностима  и  процедурама  за
  обезбеђивање средстава ЕУ, као и процесом
  интеграција и практичним аспектима
  придруживања ЕУ; вештина израде
  пројеката и управљања њима, учиниће
  екстерне ресурсе доступним; учење страних
  језика, а нарочито енглеског, помоћи ће у
  комуникацији на међународном плану; 

• развој посебних капацитета и вештина, како
  би се испунили нови захтеви који произлазе
  из нових прописа, обавеза и радних
  стандарда (нпр. поступање с отпадним
  материјалом, заштита животне средине,
  ревизија буџета, планирање средстава за
  програме, финансијска и пореска
  у п р а в а ,  р у к о в о ђ е њ е  п р и м а р н о м
  здравственом заштитом).     

EВРОПСКИ ТРЕНДОВИ

РЕФОРМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ –
ПРИМЕРИ НЕМАЧКЕ,
ФРАНЦУСКЕ, ПОРТУГАЛА И ШПАНИЈЕ

Ивица Ежденци, експерт
IBF International Consulting

Главни тренд у реформи локалне самоуправе у 
државама Европе у протеклих неколико 
деценија, био је преношење надлежности и 
функција са централног на локални ниво. За 
земље чланице Савета Европе овај процес 
поприма и наддржавну димензију с Европском 
повељом о локалној самоуправи из 1985-те, која 
представља најважнији референтни извор. 
Повељом је установљено неколико кључних 
начела од пресудне важности за преношење 
надлежности на локални ниво и то: клаузула о 
општој надлежности; начело супсидијарности; 
начело ексклузивности локалних овлашћења; 
начело разноврсности система пружања услуга, 
као и консултације с локалним властима у вези 
са секторским законодавством. Уговори 
Европске уније (ЕУ), као и прописи институција 
ЕУ, такође представљају извор за успостављање 
националних законских оквира о расподели 
функција између разних нивоа власти.

Главни тренд у реформи локалне 
самоуправе у државама Европе у протеклих 
неколико деценија, био је преношење 
надлежности и функција са централног на 
локални ниво.
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Касније су на њих пренети и остали сектори 
укључујући образовање (1986), више стручно 
образовање (1994), регионални железнички 
саобраћај (2002) и друштвена реинтеграција 
(2004).

Департмани и региони су добили веће обавезе 
и 12 нових ресурса, углавном у виду прихода од 
пореза. А priori државни надзор законских аката 
о локалној управи, заменила је  a posteriori 
правна контрола. Друга фаза реформе у циљу 
децентрализације, која је отпочела 2005 (на 
основу законских прописа усвојених 2004), 
односи се на преношење надлежности на 
департмане и регионе (неки аеродроми, 
државни путеви итд).

Првобитно је главни циљ децентрализације 
био преношење пакета надлежности, заједно с 
ресурсима, са централне државне на 
територијалне управе, на уједначен начин.

На неке од проблема који су се јавили у току 
периода децентрализације у француском 
систему указала је Commission pour l’avenir de la 
décentralisation, познатија као комисија П. Морое 
(Мороа 2000).

1) Централна влада није спремна да пренесе 
овлашћење за доношење прописа на локалне 
власти. Према Mорои (2000), неспремност 
централне управе да пренесе регулативна 
овлашћења на локалне власти унапредила је 
уговорне аранжмане између различитих 
државних тела.

Локалне власти – склапањем уговора са 
другим локалним властима – више нису у 
целости надлежне за пружање одређених услуга 
и не остварују начело самоуправе утврђено 
Европском повељом о локалној самоуправи.

2) Принцип додељивања функција различитим 
нивоима власти је нејасан. Мороа (2000) тврди 
да виши нивои власти редовно задиру у права 
нижих нивоа, док број уговора замагљује јасно 
дефинисану идеју о пакету надлежности.

3) Закони који потичу од виших нивоа власти 
(секторски и основни) намећу општинама 
финансијска оптерећења. Закони које 
проглашавају виши нивои власти стварају 
пропратне трошкове и ефекат преливања 
новчаних средстава за локалне власти. Један од 
главних разлога за то је што се ни локални

Европска унија врши утицај на државе 
чланице развојем интерног тржишта и 
дефинисањем начина на који јавне услуге треба 
да подлежу конкуренцији. Један од најважнијих 
циљева ЕУ јесте уклањање препрека европском 
интерном тржишту, чиме би се омогућио 
слободан проток добара, људи, услуга и 
капитала у државама чланицама. Као последица 
тога, приватна предузећа (у било којој држави 
чланици) моћи ће да буду конкуренти државним 
телима у пружању услуга које су део интерног 
тржишта. Због тога су власти у великом броју 
случајева принуђене да се понашају као неко ко 
омогућава, а не као неко ко пружа услуге. Иако 
обезбеђивање услуга остаје у надлежности 
власти, за само пружање услуга ангажују се 
недржавне организације и компаније. Овај 
процес утиче на способност локалних власти да 
буду директно одговорне грађанима. У даљем 
тексту наведени су одабрани примери држава 
чланица ЕУ, који описују овај процес.

Француски систем се састоји од локалне 
управе која обухвата следећа три нивоа: 36.784 
општина, 100 департмана и 26 региона. Регион 
Корзике ужива посебан статус. У више од 32.654 
општина живи мање од 5.000 становника. 
Значајан број међуопштинских структура које, у 
зависности од сврхе и пореске интеграције,  
могу да поприме различите облике, чине 
противтежу тој расцепканости на општине. 
Традиционално крајње централизована земља, 
Француска је доживела значајне промене у 
локалној управи, пре свега усвајањем низа 
законских аката у периоду између 1982. и 1984. 
године. Овим законима модификоване су не 
само структуре локалне управе, већ и обавезе, 
финансије и контролни механизми. У том 
периоду, на локалне власти пренети су 
социјална заштита, стручно образовање и луке.

ФРАНЦУСКА
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политичари, а ни локални званичници, не 
консултују у вези са законским прописима 
који ће имати утицаја на живот и буџет на 
локалном нивоу.

НЕМАЧКА

ПОРТУГАЛ

Локална управа у Немачкој се састоји од два 
нивоа. Нижи ниво обухвата општине и градове 
или „Gemеinden“ (тренутно их има 13.854); 
окрузи и покрајине или „Kreise“ (323) чине виши 
ниво. Велики градови или „kreisfreie Städte“ 
(115) најчешће имају обавезе својствене за 
локалну управу како на вишем, тако и на нижем 
нивоу. Када је реч о расподели функција између 
различитих нивоа власти,  треба обратити 
пажњу на пет карактеристика.

Као прво, примењује се традиционална 
„клаузула о општој надлежности“ тако да локалне 
власти доносе одлуке о свим питањима која су 
битна за заједницу, у законским оквирима 
успостављеним на вишим нивоима власти.

Друго, исто као и у Француској а за разлику од 
Португала, локалне власти обављају „двоструку 
улогу“, која се може пронаћи у немачко-
аустријској уставној традицији и традицији 
локалне управе. Једна од улога јесте улога 
делегираног представника виших нивоа власти. 
У својству представника виших нивоа власти, 
локалне власти обављају читав низ 
делегираних савезних и „Länder“ функција 
(„Auftragsverwaltung“), које су на њих пренете 
на основу локалних статута (тј. закона о 
локалној управи) и секторског законодавства. 
Друга улога је улога тела локалне самоуправе. 
Као и у другим земљама, и општине и окрузи 
извршавају задатке локалне самоуправе. У овом 
случају, своје активности финансирају 
сопственим приходима, док је контрола виших 
нивоа власти („Länder“) ограничена на правна 
питања. Око 70% - 85% савезних и „Länder“ 

законских прописа спроводе локалне власти, 
као и већину закона ЕУ.(!)

Треће, за Немачку је јединствено да 
има  локалне  о гранке  националних  
„Wohlfahrtsverbände“ удружења (која се баве 
социјалном заштитом или НВО), који надгледају 
пружање великог броја социјалних услуга. У 
већини случајева, приватни сектор не делује као 
подизвођач ангажован од стране општина већ 
као алтернативна конкуренција услугама које 
пружају локалне управе. Ово је у складу с 
начелом супсидијарности који је утемељен 
уговорима и законодавством ЕУ.

Четврто, дијапазон услуга локалне управе је 
доста широк због постојања логике 
„Daseinsvorsorge“ (обезбеђивање услова за 
свакодневну егзистенцију). Ово начело налаже 
да, као и у осталим земљама, општине или 
окрузи морају да гарантују водоснабдевање, 
канализацију, уклањање отпада, јавни превоз 
итд. Међутим, у Немачкој би то могло да се 
прошири и на гас, струју, болнице, школе, те 
социјалне и културне услуге.

Коначно, за разлику од Португала и Шпаније, 
Немачка нема основне савезне законе о 
локалним пословима, којима се разјашњава 
расподела надлежности и функција; локални 
закони спадају у надлежност „Länder“.

Локална аутономија је у Португалу 
успостављена Уставом из 1976. У овом тренутку, 
Португал има 308 општина: 278 на 
континенталном делу државе, те 30 на Азорским 
острвима и Мадеири. Сем тога, има 4.295 
парохија („freguesías“) (4.050 на континенту и 
209 на острвима). Има и осам покрајина, које 
имају функцију деконцентрисане централне 
управе. На референдуму који је одржан 1998, 
становништво је одбацило могућност стварања 
децентрализованог регионалног нивоа.

Садашњи уставни оквир за обављање 
функција локалне власти, које су на општинском 
нивоу прилично далекосежне, разликује се од 
система из периода пре 1976. Претходни систем 
се заснивао на детаљном списку услуга 
поверених локалним властима; локалним 
властима је иначе било забрањено да изађу ван 
оквира функција који је законом утврђен. Да би 
се систем уградио у уставни оквир, 1984. је
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спроведена реформа. Уредбом 100/84 од 29. 
марта, утврђена су начела децентрализације и 
самоуправе. У току 1999, усвојено је неколико 
закона како би се прошириле обавезе општина и 
парохија и реформисао систем трансфера 
новчаних средстава. Законом из 1999. о преносу 
функција проширени су и јасније прецизирани 
задаци локалне управе.

Садашње законодавство Португала прави 
значајну и јасну разлику између локалне 
самоуправе и локалне државне управе. Према 
садашњем систему и традиционалној 
административној пракси у Португалу, држава 
не делегира своје обавезе локалним властима. 
Надлежности државе које треба да се 
извршавају ван Лисабона обично се остварују 
преко деконцентрисаних одељења централне 
власти, која се налазе у покрајинама. Међутим, 
општине могу, заједно са државом, да 
извршавају заједничке обавезе, у оквиру датог 
државног или регионалног акционог програма. 
Међу општинама постоји изражена доследност 
када је у питању начин на који се задаци 
извршавају. Према садашњем законодавству 
које се односи на локалне и регионалне 
развојне стратегије, држава може заједно с 
општинама да учествује у инвестицијама у 
бројним областима као што су: санитарна 
заштита, животна средина и природни ресурси, 
саобраћајна и комуникациона инфраструктура, 
култура и спорт, образовање и стручно 
усавршавање, јавна безбедност, стамбена 
изградња за социјалне потребе, унапређење 
привредног развоја, здравство и социјална 
заштита итд. Парохије (“freguesías“) имају улогу 
“суседних” управа. Обавезе парохија 
обухватају исти дијапазон активности као што 
су и општинске, с изузетком општинске 
полиције, урбанизма и транспорта, који су 
искључиво у надлежности општина.

У протекле три деценије, Шпанија је 
доживела прилично радикалан развој у 
институционалном и политичком смислу. Овај 
развој је имао значајан утицај на расподелу 
функција између различитих нивоа власти. 
Крајем 70-их, локалне власти су стекле уставом 
загарантовану политичку аутономију; 
почетком 80-их, настале су аутономне 
заједнице као нови вид регионалне власти. 
У  п о с л е д њ и х  3 0  г о д и н а ,  о б р а з а ц  
децентрализације шпанског система донео је 
корист регионима али не и општинама.

Седамнаест аутономних заједница, плус два 
аутономна града (Сеута и Мелиља), 
успостављени су са сопственим парламентом, 
владом и управом. Поред тога, систем обухвата 
два нивоа локалне управе: покрајински ниво 
(41 покрајинско тело и 10 острвских тела или 
„cabildos“) и општински ниво (8.108 општина, 
од чега су више од 3.500 њих мањи локални 
ентитети).

Бела књига или „Libro Blanco“ о локалној 
управи (2005), коју је израдила влада Шпаније, 
указује на неке од проблема повезаних са 
доделом надлежности локалним властима:

1) Секторским законима се не утврђују увек 
на одговарајући начин општинске надлежности 
иако општине имају локални интерес у овој 
области. 

2) Секторско законодавство понекад садржи 
одредбе према којима општинске функције 
подлежу контроли од стране других видова 
државне управе, чиме се угрожава начело 
локалне аутономије и самоуправе. 

3) Постоји неусклађеност између функција 
које се општинама додељују законом (нпр. 
кланице), од којих неке сада обављају други 
државни или приватни субјекти, и тренутних 
занемарених потреба ко је  изискују  
интервенцију општине (нпр. имиграција и 
телекомуникације).

4) Секторским законодавством се локалним 
властима често намећу обавезе и задаци а да 
при том не постоје механизми финансијске 
компензације.  Секторско и основно 
законодавство о локалним пословима (локални 
статут) приступа општинама на прилично 
једнообразан начин: врло ретко се у обзир

ШПАНИЈА
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РЕФОРМА САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И 
ИЗАЗОВИ ЗА РУКОВОДИОЦЕ

ПРИМЕРИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА 
САМОУПРАВЕ

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЛОКАЛНИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА

узима разноликост. Онда када се разноликост и 
узима у обзир, законодавци користе – готово 
искључиво – број становника као праг. У Белој 
књизи се уважава чињеница да тај праг често 
прикрива праве потребе и капацитете општина. 
Законским актом из 1985. се не прецизира која 
се регулативна овлашћења и овлашћења за 
надзор налазе у рукама општина кад је реч о 
локалним услугама, пошто те услуге већ 
традиционално обезбеђују саме локалне власти. 
Сматра се да закон из 1985. није прилагођен 
садашњем управљачком приступу услугама.

ЗАКЉУЧАК

Упркос очигледним разликама које постоје 
између ове четири земље, неке од функција које 
обављају локалне власти су доста сличне; 
о с т але  функци ј е  з а ви се  од  д а т о г  
институционалног контекста у који су смештене.

Оквир институционалних ограничења нуди 
објашњење за остале димензије расподеле 
функција. У Шпанији, од деволуције је имао 
користи регионални ниво; у Француској је од ње 
највише имао користи локални ниво. У Немачкој, 
улога НВО у пружању одређених врста услуга и 
општина у комуналним услугама већа је него у 
осталим земљама. У свим овим системима, 
функције виших нивоа власти замишљене су 
другачије, па ипак, реформом су, на неки начин, 
испоштоване ове првобитне улоге.

Расподела функција може да се објасни уз помоћ 
два оквира: аргумента привредне ефикасности и 
институционалних ограничења. У већини 
система, учињен је помак ка јачању 
међуопштинске сарадње како би се превазишли 
недостаци малих општина. Ова удружења 
општина су преузела одговорност за оне услуге 
у чијем случају је битан аргумент привредне 
ефикасности (водоснабдевање, обрада воде, 
одношење и прерада ђубрета итд). Привредна 
ефикасност није увек резултат међуопштинских 
договора о сарадњи.

У свим земљама, локалне власти могу да доносе 
општа акта ради извршавања својих 
надлежности и функција. Овим прописима се 
дефинише начин на који општине самостално 
пружају услуге на локалном нивоу. У Немачкој 
се изгледа поштује аутономија локалних 
власти; општине у Француској и Шпанији се и 
даље суочавају с проблемима који проистичу из 
доктрине и традиције туторства. Мада је ова 
пракса у законодавству напуштена, присутан је 
пут зависности који подразумева даљи останак 
под туторством, у оквиру кога централна 
управа може да интервенише у локалним 
пословима. Општине у Шпанији и Француској 
сучељавају се с истим проблемом пошто настоје 
да своју аутономију сачувају од виших нивоа 
власти. Примери мешовите управе могу се наћи 
у Француској, Немачкој и Шпанији. У многим 
областима, општине надопуњују функције 
централних власти (нпр. у здравству или 
основном образовању). Општине делују као 
двоструки представници у Француској, 
Немачкој и Шпанији испуњавајући обавезе 
везане за локалну самоуправу, али и задатке 
које су им делегирали виши нивои власти, за 
разлику од Португала, где деконцентрисана 
одељења централне власти обављају државне 
послове.

Виши нивои имају различите улоге на локалном 
нивоу у различитим земљама. У Португалу, 
покрајине представљају административне 
области централне управе. У Шпанији и 
Немачкој, покрајине или „Kreise“ су надлежне 
за међуопштинске услуге и обезбеђују услуге 
које мале општине не могу да пруже или да се 
њима баве. У Француској, департмани 
надопуњују функције локалних власти, под 
претпоставком да établissements publics de 
cooperation intercommunale представљају 
замену сеоским општинама које не могу да 
пружају услуге.

Земље које планирају да децентрализују услуге 
и пренесу их на локални ниво можда ће извесно 
надахнуће пронаћи у различитим списковима 
услуга које су у различитим земљама додељене

Земље које планирају да децентрализују 
услуге и пренесу их на локални ниво, могу 
пронаћи надахнуће у различитим списковима 
услуга које су у различитим земљама 
додељене локалним властима.
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локалним властима. Много је важније да се 
утврде начела према којима ће услуге моћи да се 
додељују различитим нивоима власти. Мада ће 
избор начела у великој мери зависити од 
традиције и политичких преференци у датој 
земљи, анализа тога које од одредби усвојених 
на наддржавном нивоу у Европи су битне за 
расподелу функција и надлежности између 
различитих нивоа власти, могла би да 
представља важан први корак у том процесу.

РЕФОРМА САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И 
ИЗАЗОВИ ЗА РУКОВОДИОЦЕ

РЕФОРМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 
ПРИМЕРИ НЕМАЧКЕ, ФРАНЦУСКЕ, 
ПОРТУГАЛА И ШПАНИЈЕ

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЛОКАЛНИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА

ПРИМЕРИ РЕФОРМЕ
СИСТЕМА САМОУПРАВЕ

Јан Валент, вођа тима
IBF International Consulting

ЕВРОПСКИ ТРЕНДОВИ

Територијална самоуправа у Чешкој 
Републици обухвата два нивоа - има укупно 
6.249 општина, од чега су 20 градови с посебним 
овлашћењима, 496 остали градови и 5.733 
остале општине (2008).

Уставом Чешке Републике учвршћена је 
подела земље на основне (општине) и више 
јединице територијалне самоуправе (регионе). 
Регионалну самоуправу чини 14 региона, 
укључујући и град Праг (који је истовремено и 
општина и регион).

Општине у Чешкој Републици управљају 
својом територијом у оквиру независних 
надлежности.  Сем тога,  извршавају  
надлежности које им је делегирала држава.

Примери и искуства неких
европских земаља у реформи система 
самоуправе, помоћи ће Републици Србији да 
изабере најбоље начине за његово спровођење.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

У оквирима самосталне надлежности, све 
општине и градови имају иста права и обавезе. 
Обављање делегираних надлежности зависи од 
величине општине и територије којом управља. 
Општине су подељене у три групе, према 
повереном делокругу надлежности.

Прва фаза реформе управе била је усмерена 
на територијалне промене у чешком систему 
самоуправе, што је углавном био услов за 
чланство у ЕУ, после чега су уследиле измене у 
предмету надлежности и квалитету и 
делотворности рада.

Влада је усвојила Стратегију „паметне“ 
управе за 2007-2015, којом су обухваћени 
следећи циљеви: 

•
  
  

•
   

•
  

 

• увођење  управљања  успешношћу
  запослених и система мерења успешности, 

• унапређење примене информатичке
  технологије, 

• унапређење вертикалне и хоризонталне
  комуникације, 

• успостављање јединственог система
  управљања кадровским потенцијалима, што
  обухвата и савремену политику образовања
  и запошљавања, 

• борба против корупције.

Развој државне управе је показао да постојање 
великог броја изузетно малих општина не иде у 
прилог начелу делотворне локалне управе. Ове 
општине (са 50 и више становника) нису у стању 
да обављају праве функције самоуправе, пошто 
не располажу довољним материјалним ресурсима 
и потребним бројем изабраних квалификованих 
представника и службеника. Решење за ову 
ситуацију јесте да мале општине, у којима живи 
мање од 3.000 становника, образују удружења 
општина која могу делотворније да пруже услуге 
грађанима. Искуство које су општине стекле 90-
их година показује да је процес одлучивања 
ефикаснији кад се ради о таквим удружењима, 
него када се ради о појединим општинама.

рационализација управних поступака; већа
е ф и к а с н о с т  и  т р а н с п а р е н т н о с т
(реинжeњеринг),

успостављање стратешког управљања
заједно сa финансијским управљањем,

унапређење ефикасности рада; смањење
финансијских  обавеза  у  вези  сa

  администрацијом  и  обезбеђивање
  транспарентности процеса,
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Словачка има осам региона, 79 округа (који 
немају административну улогу), те 138 градова 
и 2.749 општина с 5.872 јединица локалне 
самоуправе (2004). Општина представља 
основну јединицу локалне управе, која је 
независно правно тело. Државна управа 
обухвата систем самоуправе и систем 
централне управе. Циљ реформе државне 
управе јесте пренос већих одговорности са 
централне власти на општине.

Закон о оснивању општина, заснован на 
засебном (двоструком) моделу извршавања 
јавних послова, обухватио је, односно 
регулисао, следеће: институционалну поделу 
по питању остваривања централне управе и 
самоуправе, децентрализацију, као и 
успостављање механизама сарадње између 
централне управе и самоуправе. Општински 
органи власти су општинска управа и кабинет 
градоначелника. Чланове општинске управе и 
градоначелника непосредно бира локално 
становништво. Градоначелник представља 
извршну власт и заступа општину у 
свим пословима.

СЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА

Развој државне управе у неким земљама ЕУ је 
показао да постојање великог броја изузетно 
малих општина не иде у прилог начелу 
делотворне локалне управе.

Општине своје активности превасходно 
финансирају из сопствених фондова, као и уз 
помоћ државних субвенција. Општине не 
располажу свим изворима прихода па, према 
томе, морају да испуњавају одређене обавезе 
по питању трошкова, које утврђује централна 
власт. Функционалне обавезе, овлашћења и 
извори финансирања у Словачкој, нису у 
потпуности дефинисани када је реч о локалној

управи. Према законским прописима, општине 
имају ограничена овлашћења у одлучивању о 
својим приходима. Могу да утврђују коефицијент 
и мењају стопу пореза на имовину, у склопу 
ограничења утврђених од стране централне 
власти. Иначе, централна власт одређује приходе 
од пореза општина. Већину накнада такође 
одређује центар.

Законом о општинама утврђује се право 
општина да одлучују о свим локалним питањима 
када је реч о управи и имовини. Општинским 
органима власти дата су права као што су:   

• израда и усвајање општинског буџета и
  завршних рачуна; 
• организовање јавних расправа о питањима

  која се односе на буџет и завршне рачуне; 
• управљање локалним порезима и таксама; 
• руковођење привредним активностима у

  општини (инвестиционе активности,
  коришћење локалних ресурса итд);  
• оснивање, спајање, укидање и контролисање

  њихових буџетских и субвенционисаних
  организација, као и других правних лица.

Они су, између осталог, задужени за: 
• и з г р а д њ у  с т а н о в а  и  п р о п р а т н е

  инфраструктуре; 
• одржавање јавне имовине и управљање

  њоме; 
• локални јавни превоз (у великим градовима); 
• локалне путеве и паркиралишта, јавне

  површине, јавну расвету, водоводну мрежу; 
• општинску полицију и ватрогасну службу.

У протеклих неколико година, државна управа 
је доживела значајне промене. Једна од 
најважнијих реформи јесте прелаз с управе на 
управљање, који се заснива и на примени 
инструмената комерцијалног управљања у јавном 
сектору. Утицај и резултати таквих приступа нису 
искључиво позитивни. Такве приступе треба 
постепено уводити, од случаја до случаја.

У оквиру реформе државне управе, Словачка је 
спровела експеримент да би измерила резултате 
рада канцеларија централне управе, узимајући у 
обзир четири фактора:  

• професионалност у раду (квалитет управних
  поступака), 

• степен у коме су клијенти задовољни, 

• степен у коме су запослени задовољни, 

• eфикасност рада/обезбеђивања производа.
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Пројекат „Програм обуке за локалну 
самоуправу – Министарство за државну управу 
и локалну самоуправу (МДУЛС)“ у организацији 
надлежног министарства и Делегације 
Европске комисије у Републици Србији, пружио 
је полазницима одређена теоријска и 
практична сазнања, стечена кроз добру праксу 
земаља Евроспке уније. Како је циљна група 
којој је овај пројекат намењен формирана из 
редова руководилаца у јединицама локалне 
самоуправе широм Србије, намера је да се 
кадрови у органима локалне самоуправе 
упознају са задацима с којима ће се сусретати у 
ближој будућности.

Превођењем територијалних организација 
(градова и општина) у систем локалних 
самоуправа, створена је обавеза креирања 
новог иновативног законодавног оквира за 
уређење радно-правног статуса запослених у 
јединицама локалних самоурпава. Ова обавеза 
није у вези само са нужношћу успостављања  
службеничког система на локалном нивоу, који 
ће бити компатибилан са службеничким 
системом на централном нивоу, већ ту обавезу

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О
ЛОКАЛНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

Мр Игор Вукоњански, помоћник Министра за

државну управу и локалну самоуправу

Превођењем територијалних организација 
у систем локалних самоуправа, створена 
је обавеза креирања новог иновативног 
законодавног оквира за уређење радно-
правног статуса запослених у јединицама 
локалних самоуправа.

Општине на локалном и окружном нивоу 

надлежне су за своје функције, које су 

утврђене законом, и послове делегиране од 

стране централне власти. Функције које 

припадају искључиво локалној управи 

обухватају водоснабдевање, канализацију, 

грејање, уклањање отпада, санитарну заштиту, 

п а р к о в е ,  п р и м а р н о  и  с е к у н д а р н о  

законодавство, културу, здравство, социјалну 

помоћ, стамбена питања, одобрења и дозволе 

за рад фирми, вођење матичних књига итд.

Окрузи су задужени за заштиту грађана, јавни 

превоз, заступање општина у фонду за 

здравствено осигурање, као и стручно 

усавршавање просветних радника. У неким 

случајевима, окрузи могу да обављају и послове 

у домену образовања, здравствене заштите, 

социјалне помоћи и културних активности, онда 

када је општинама потребна помоћ. Надлежност 

за регулисање комуналних услуга (утврђивање 

тарифа и дозволе) подељена је између 

централне и локалне управе.

Иако општинске и окружне владе имају право 

да уводе порезе - и пореску основицу и пореске 

стопе утврђује централна власт. Приходи 

локалне управе се обезбеђују из дела пореза на 

централном нивоу (порез на доходак), пореза 

на некретнине, такси, дотација и наменских 

новчаних средстава која се додељују из 

државног буџета, новчаних средстава из 

компензацијског фонда самоуправе и накнада 

за услуге. Окрузи се скоро у потпуности 

финансирају уз помоћ општих дотација и 

компензацијског фонда самоуправе, али имају 

и сопствене, независне буџете.

ЛЕТОНИЈА
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Запослени у органима јединица 
локалне самоуправе, у обављању 
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нити се могу руководити страначким 
интересима или изражавати и заступати 
те интересе.
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ПРИМЕРИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА 
САМОУПРАВЕ

треба препознати и у контексту стварања новог 
окружења, у коме ће органи локалне 
самоуправе спровести три основна принципа: 
принцип децентрализације, принцип услужно 
орјентисане локалне самоуправе према 
грађанима  и принцип стварања тзв. 
„добре управе“.

Процес интеграције Републике Србије у  
Европску унију (ЕУ), намеће низ задатака и 
обавеза. Доношење нових закона усклађених са 
правом ЕУ није довољно. Спровођење закона, 
стварање амбијента опште правне сигурности и 
уједначавање правне праксе доноси низ изазова 
којима треба одговорити адекватним 
организационим и кадровским решењима.

Приоритетни циљеви у поступку доношења 
новог закона о уређењу режима рада у 
локалним самоуправама су стварање 
службеничког система који ће обезбедити да се 
изворни и поверени послови у локалним 
самоуправама обављају по принципу 
професионализације,  ефикасности и 
остваривања пуне деполитизације локалне 
управе. Дефинисање права и дужности 
запослених у органима локалне самоуправе, 
квалитетно регулисање рада локалних 
службеника путем адекватног уређења начела 
деловања, тражи нова законска решења. 
Положај, права и дужности локалних 

службеника, који непристрасно, политички 
неутрално, стручно и етички прихватљиво 
обавља послове свог радног места, полазиште 
су од кога се креће у реформу система 
с л у ж б е н и ч к о г  о д н о с а  у  л о к а л н и м  
самоуправама.

Основано се очекује да ће дефинисање јасних 
критеријума за заснивање радног односа и 
стварање каријерног система напредовања у 
служби, по критеријуму стручности, знања и 
потребних вештина, допринети подизању 
нивоа стручности неопходне за боље 
функционисање управе у  локалним 
заједницама. С друге стране, стварање 
концепта целовите и делотворне заштите 
службеничких права, било у поступку 
одлучивања о њиховим правима из радног 
односа, било да је реч о утврђивању 
дисциплинске и материјалне одговорности, као 
и уређењу звања локалних службеника и 
оцењивању њиховог рада, сматра се битним 
предусловом за креирање што објективнијег 
платног система, који ће рад у локалној управи 
учинити подстицајним за млађе и стручне 
кадрове.

Овако постављен службенички однос у 
органима локалних самоуправа треба да 
карактерише: сталност (послови радног места 
обављају се као стална дужност, односно као 
професионална делатност, а тај се положај 
може изгубити под условима који су прописани 
законом) и професионализам (у оквиру 
послова свог радног места, запослени мора 
предузети све мере и радње које омогућавају 
грађанима да, у поступку пред органом 
јединице локалне самоуправе, остваре своја 
законом и дугим прописом, обезбеђена права и 
интересе). Забрана повлашћивања и 
ускраћивања права или дужности запослених 
због расне, верске, полне, националне или 
политичке припадности (или због неког другог 
личног својства), допринеће једнакој 
доступности радних места у локалним 
управама. Намера је да сва радна места у 
органу јединице локалне самоуправе буду  
доступна како свим запосленима тако и другим 
лицима који нису у радном односу у јединици 
локалне самоуп аве.р
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Неопходно је успоставити такав 
службенички платни систем који ће 
обезбедити да се у локалној управи 
запосле и задрже квалитетни кадрови.
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ИЗАЗОВИ ЗА РУКОВОДИОЦЕ

РЕФОРМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 
ПРИМЕРИ НЕМАЧКЕ, ФРАНЦУСКЕ, 
ПОРТУГАЛА И ШПАНИЈЕ

ПРИМЕРИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА 
САМОУПРАВЕ

Стално образовање и усавршавање 

службеника уводи се као корелат права и 

дужности запослених. Наиме, перманентно 

образовање и усавршавање службеника у 

складу са потребама органа јединице локалне 

самоуправе и личним интересима, који су 

усклађени са потребама тих органа, сматра 

с е  н у ж н и м  п р е д у с л о в о м  з а  д а љ у  

професионализацију локалних управа.

Како се од службеника очекује активно учешће 

у процесу рада и преузимање нових 

одговорности за послове свог радног места, биће 

неопходно обезбедити пуну доступност 

информација у вези са радом локалних 

самоуправа. Овде се превасходно мисли на 

обавезу руководилаца органа јединице локалне 

самоуправе да обезбеде да сви запослени 

благовремено добију потребне  информације о 

програмираним и планираним пословима, 

утврђеним радним циљевима, односо 

појединачним задацима и општим смерницама и 

упутствима, које су од утицаја на обављање 

послова њиховог радног места.

Да би се достигли очекивани циљеви, 

полазиште за нови закон о запосленима у 

локалној самоурпави су нека општа начела, као 

што је начело савесности, које подразумева 

ефикасно поступање службеника сагласно 

утврђеним и прихватљивим правилима, затим 

начело законитости, које обавезује службенике 

да поступају у складу са Уставом, законом, 

другим прописима и општим актима и начело 

стручности, што подразумева да се послови 

поверене функције, односно радног места, 

морају обављати у складу са правилима струке.

У циљу обезбеђивања пуне деполитизације у 

локалним самоуправама, од локалних 

службеника се очекује да своје послове 

обављају непристрасно и суздржано, што 

подразумева да се у обављању тих послова не 

могу руководити расном, верском, полном, 

националном или политичком припадношћу 

или неким другим личним својством. Такође, у 

вршењу службе, односно обављању послова у 

органима јединица локалне самоуправе 

запослени не могу изражавати и заступати 

своја политичка уверења, нити се могу 

руководити страначким интересима или 

изражавати и заступати те интересе.

У односу службеника и странака, успоставиће 

се систем делотворности и систем сразмерности, 

што подразумева обавезу службеника да 

послове обавља благовремено, у разумном 

временском периоду, у складу са прописаним, 

односно утврђеним роковима, што такође 

подразумева обавезу службеника да у 

границама Устава, закона, других прописа и 

општих акта, предузме мере и радње које су за 

странку најповољније, а којима се постиже циљ 

деловања. Овако дефинисани механизми, 

спречаваће сваки вид изазивања противправне 

штете за друга лица и јавни интерес. Из овако 

формулисаних обавеза, следи и одговорност 

службеника за штету коју намерно или из крајње 

непажње причини органу јединице локалне 

самоуправе, као и за штету коју орган јединице 

локалне самоуправе надокнади трећем лицу, 

ако је та штета причињена незаконитим или 

неправилним радом запосленог.

Будући да на овај начин конципиране 
одговорности локалних службеника захтевају и 
адекватно вредновање њиховог рада, 
неопходно је успоставити такав службенички
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За садржај овог електронског билтена искључиво је одговоран IBF International Consulting те се ни у ком случају не може сматрати да одражава ставове Европске Уније.
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РЕФОРМА САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И 
ИЗАЗОВИ ЗА РУКОВОДИОЦЕ

РЕФОРМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 
ПРИМЕРИ НЕМАЧКЕ, ФРАНЦУСКЕ, 
ПОРТУГАЛА И ШПАНИЈЕ

ПРИМЕРИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА 
САМОУПРАВЕ

платни систем који ће обезбедити да се у 
локалној управи запосле и задрже квалитетни 
кадрови, са специфичним знањима и 
вештинама потребним савременој јавној 
служби. Осим тога, платни систем треба да буде 
тако уређен да кроз механизам платних 
разреда и коефицијената, обезбеди такве 
распоне у платама који ће деловати 
стимулативно на запослене. Одређивање 
распона  зарада  мора  почивати  на  
објективности и непристрасности, уз 
уважавање критеријума, врсте, сложености и 
обима послова радног места, ефикасности и 
квалитета рада, уз прописивање јасних 
критеријума за оцењивање рада и мерљивости 
постигнутих резултата. Овакав копнцепт 
платног система, мора бити у складу са 
локалним приликама и финансијском снагом 
територијалне јединице, при чему висина 
плата, уз присутну контролу граница 
јавне потрошње, мора бити конкурентна 
платама у другим областима рада, посебно у 
приватном сектору.

Како пред локалним самоуправама стоји 
политичка, правна и морална одговорност пред 
грађанима (што значи да локална самоуправа 
заједно са централним органима власти мора да 

подстиче развој територијалних јединица, 
врши услуге за потребе грађана и истовремено 
пројектује будућа очекивања суграђана у 
правцу економског развоја, међуопштинске 
сарадње и повећања животног стандарда), 
локалну самоуправу у ближој будућности није 
могуће замислити без одлучног руководства, 
стручних кадрова, добре организације процеса 
рада и мотивисаних грађана који ће активно 
учествовати у креирању и остваривању 
политике економског и социјалног развоја 
локалне заједнице.

Препознајући поруке из радионица на тему 
обуке за локалну самоуправу, кроз закључке 
да је за суштинску реформу јавне управе у 
републици Србији потребна иновативност, 
знање, способни кадрови, професионалност, 
деполитизација и одговорност, Министарство 
за државну управу и локалну самоуправу ће и 
убудуће пратити све процесе развоја 
манифестних облика локалне власти и са своје 
стране пружати допринос, кроз едукацију и 
усавршавање локалних службеника.
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