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ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА У СТВАРАЊУ МРЕЖЕ СТРУЧЊАКА ЗА ПОДИЗАЊЕ 
КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ ОСТВАРЕЊА ДОБРОГ 
УПРАВЉАЊА

РЕФОРМА - ПОВРАТАК ТРАДИЦИЈИ

Поштовани,

Пред вама је прво од укупно три издања 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 је посвећено представљању пројекта „Програм 
обуке за локалну самоуправу“ из перспективе различитих учесника у 
пројекту, али и ширег контекста у оквиру којег се ова иницијатива спроводи.

http://www.ibf.be/
http://www.drzavnauprava.gov.rs


БРОЈ 1
10. AВГУСТ 2009.

ПРЕТХОДНА1

страна 2.

НАРЕДНА 3

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА
„ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ“

ПРОГРАМ ОБУКЕ - ДЕО ПРОЦЕСА
ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У
ЕВРОПСКЕ СТРУКТУРЕ

Јан Валент, вођа тима
IBF International Consulting

Од пројекта се очекује да испита и успостави 
механизам за нову стратегију обуке 
запослених у јединицама локалне самоуправе. 
Циљ пројекта је превасходно израда и 
реализација програма обуке за запослене у 
општинским и градским управама.

Министарство за државну управу и
локалну самоуправу

ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ
КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Јачање капацитета локалне самоуправе 
представља један од кључних циљева 
институционалног развоја у процесу реформе 
државне управе. Главни правац у остваривању 
овог циља јесте оспособљавање запослених у 
јединицама локалне самоуправе за адекватно 
преузимање нових дужности и одговорности, 
проистеклих из процеса  децентрализације и 
интеграције Републике Србије у Европску унију. 
Између осталог, постојање одговарајућих 
административних капацитета, пре свега добро 
организоване и ефикасне управе на централном и 
локалном нивоу, представља један од услова за 
чланство у Европској унији.

Непостојање системског приступа у решавању 
питања обуке запослених у јединицама локалне 
самоуправе, резултирало је низом спорадичних 
иницијатива у датој области. Ово је наметнуло 
потребу за дефинисањем дугорочне политике, на 
основу које ће се јасно утврдити адекватни 
циљеви, oчекивани ефекти и динамика у области 
обуке запослених у јединицама локалне 
самоуправе. Полазећи управо од ове потребе, 
Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу је иницирало израду одговарајућег 
стратешког документа, чија финализација 
предстоји у наредном периоду. У том смислу, 
Акциони план за спровођење реформе државне 
управе за период од 2009. до 2012. године, у 
оквиру принципа професионализације и 
деполитизације, предвиђа израду стратегије за 

Постојање добро организоване и ефикасне 
управе на централном и локалном нивоу 
један је од услова за чланство
у Европској унији.

обуку запослених у јединицама локалне 
самоуправе којом ће се системски уредити ова 
област, кроз дефинисање мера, активности, као и 
улога кључних заинтересованих страна у
овој области.

Иницијатива за  унапређење оспособљености 
запослених на локалном нивоу за обављање 
одговарајућих послова  је произашла из потребе 
да се развије нови приступ у управљању људским 
ресурсима у јединицама локалне самоуправе у 
Србији.  Основна идеја пројекта „Програм обуке 
за локалну самоуправу“, који се реализује уз 
финансијску помоћ Европске уније, јесте да се 
одређени број запослених у општинским и 
градским управама широм Србије оспособи да 
препозна на који начин могу да се развију 
неопходни капацитети у јединици локалне 
самоуправе и какве врсте обука могу да 
допринесу ефикаснијем раду општина и градова. 
Идеја оваквог приступа била је, не само да се 
стекну нова знања и вештине, већ и да се размене 
искуства и добра пракса у локалним 
самоуправама у Србији. 

Искуства стечена током имплементације овог 
пројекта, допринеће ефикаснијем спровођењу 
будуће стратегије обуке запослених у јединицама 
локалне самоуправе.

Процес интеграције Републике Србије у 
Европску унију све је бржи. То изискује промене 
и спровођење реформе у читавом систему управе 
(државној управи и локалној самоуправи) како 
би се достигли европски стандарди ефикасности 
и равноправности у пружању услуга.

ВИ ТО ЗАСЛУЖУЈЕТЕ!

ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА У СТВАРАЊУ МРЕЖЕ 
СТРУЧЊАКА ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ 
ОСТВАРЕЊА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА
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Грађани морају да знају да општине дају 
изузетан приоритет јавном моралу, док 
транспарентност и одговорност морају да 
почивају на чврстим темељима.

Најважније активности на плану спровођења 
пројекта обухватају: 

- Припрему Основног програма обуке за тренинг 
менаџере у јединицама локалне самоуправе,

- Одређивање учесника у Програму обуке,

- Израду наставног плана обуке, 
- Организацију и одржавање обуке,  
- Израду релевантних приручника на основу 

наставног плана обуке, 
- Израду и дистрибуцију електронског 

билтена за запослене у јединицама локалне 
самоуправе.

Овај пројекат представља „пилот пројекат“ 
што се тиче избора модула обуке, као и 
одговарајућих метода и техника за будуће 
спровођење стратегије обуке за запослене у 
јединицама локалне самоуправе.

Пројекат спроводи белгијска консултантска 
фирма „IBF International Consulting“; особље чине 
водећи стручњаци из Србије, г. Сергеј Анагности,

У одабиру тема обуке, пројектни тим је узео у 
обзир процену потреба за обуком и препоруке 
произашле из недавно завршеног пројекта 
Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу, и закључио да су потребе следеће:

- Изградња капацитета за руковођење и 
управљање, што обухвата организациони развој, 
стратешко планирање, креирање јавне политике, 
савремене приступе руковођењу и управљању, 
управљање буџетом и финансијским средствима, 
управљање кадровским потенцијалима и њихов 
развој, као и пружање услуга усмерених ка 
клијенту на нивоу општина и градова. 

- Усредсређивање на локални привредни 
развој омогућиће општинама и градовима да 
истраже могућности за успостављање нових 
односа са суседним општинама и градовима у 

Обуком до промена

На оперативном нивоу, управљање реформом 
поверено је Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу.

Пројекат „Програм обуке за локалну 
самоуправу“ непосредно доприноси процесу 
интеграције, кроз спровођење обука за  
запослене у јединицама локалне самоуправе, 
како би се унапредили њихови капацитети за 
пружање услуга и покренуло будуће умрежавање 
на локалном нивоу, у складу са стратегијом обуке 
за запослене у јединицама локалне самоуправе у 
контексту европских интеграција, која ће се 
израдити у току наредне године.

Пробна обука води стварању неопходних 
предуслова како би се јединице локалне 
самоуправе на одговарајући начин и 
благовремено суочиле с изазовима које процес 
европских интеграција собом носи.

Од пројекта се очекује да испита и успостави 
механизам за нову стратегију обуке запослених 
у јединицама локалне самоуправе. Циљ 
пројекта је превасходно израда и реализација 
програма обуке за запослене у општинским и 
градским управама. Очекује се да они буду 
оспособљени да даље преносе информације о 
одређеним темама које су повезане с процесом 
европских интеграција.

крајњи корисници запослени у јединицама 
локалне самоуправе. Најважније заинтересоване 
стране у оквиру овог пројекта су јединице 
локалне самоуправе, органи државне управе, 
Стална конференција градова и општина и 
међународне организације.

г. Стеван Лилић, г. Ивица 
Ежденци, и ја, као вођа 
тима. Делегација Европске 
комисије у Републици 
Србији је уговарач посла.

Корисник пројекта је 
Министарство за државну 
у п р а в у  и  л о к а л н у  
самоуправу, али су заправо
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Запослени у локалној самоуправи имали су 
прилике да учествују у једној од три 
четвородневне радионице за обуку које су у јуну 
2009. године одржане у Београду; више од 100 
запослених позвано је да у њима учествује. 
Запослени могу да имају користи и од 
информација и стручних знања садржаних у три 
билтена који ће бити издати у августу 2009. 
године, као и од приручника који ће бити 
објављен крајем августа 2009. године, и у коме ће 
бити представљена добра пракса, методологија и 
технике које су приказане на радионицама.

Све активности у оквиру пројекта „Програм обуке 
за локалну самоуправу“ биће приведене крају у 
августу 2009. године; после тога, резултати пројекта 
биће доступни на интернет адреси Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу.

У међувремену, Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу припрема нове 
активности у оквиру ИПА фондова. 

оквиру међуопштинске сарадње, као и са 
регионалним властима, приватним сектором и 
локалним органима власти. Допринеће и 
проширивању потенцијалне базе за остваривање 
прихода општина и градова. Ово може да буде од 
нарочите користи за мање јединице локалне 
самоуправе.

- Потребно је да се општине и градови боље 
упознају с институцијама ЕУ, могућностима и 
процедурама за обезбеђивање средстава, те 
процесом интеграција и практичним аспектима 
процеса придруживања ЕУ (нарочито кад је реч о 
руковођењу пројектима). Учење страних језика, а 
нарочито енглеског, помоћи ће општинама и 
градовима да остваре бољу сарадњу с 
институцијама ЕУ и општинама и градовима 
других земаља. Биће важно да се успостави већа 
равнотежа међу половима, уз већу заступљеност 
жена на руководећим позицијама. 

- Постоји јасна потреба за изградњом посебних 
капацитета и вештина у општинским и градским 
управама како би се испунили нови захтеви који 
су повезани са новим прописима, обавезама и 
радним стандардима (нпр. поступање с отпадним 
материјалом, заштита животне средине, ревизија 
буџета, планирање средстава за програме итд.); 
они ће бити нарочито важни у пружању услуга у 
складу са стандардима ЕУ.

Обуком се тежи стварању промена у ставовима 
и понашању запослених у јединицама локалне 
самоуправе према изградњи система пружања 
услуга, усмереног ка клијенту. Развој заједнице и 
учешће грађана имаће важну улогу. Грађани 
морају да знају да јединице локалне самоуправе 
дају изузетан приоритет јавном моралу, док 
транспарентност и одговорност морају да 
почивају на чврстим темељима уколико локални 
званичници желе да задобију поверење људи 
због којих су и изабрани.

Препоручене теме обуке усклађене су на основу 
повратних информација добијених од преко 100 
запослених у јединицама локалне самоуправе, 
којима је пројектни тим доставио упитник. На 
крају су изабрани следећи модули за обуку како 
би се унапредили капацитети и резултати рада 
запослених у општинским и градским управама:

- Управљање кадровским потенцијалима
- Организација и руковођење обуком
- Стратешко управљање 
- Руковођење пројектним циклусом

Реализација Програма обуке доприноси 
свеукупној реформи локалне самоуправе, а 
нарочито спровођењу будуће стратегије обуке за 
запослене у јединицама локалне самоуправе. 
Конкретно, тиме се ради на остваривању 
следећих циљева:
- да се запосленима у јединицама локалне 
самоуправе представи добра пракса на плану 
управљања кадровима, обуке, стратешког 
управљања и руковођења пројектним циклусом; 
- да се допринесе развоју мреже добре праксе у 
локалној самоуправи у Србији.

Обуком се тежи да се оствари промена у 
ставовима и понашању запослених у 
јединицама локалне самоуправе према 
изградњи система пружања услуга 
усмерених ка клијенту.

ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ВИ ТО ЗАСЛУЖУЈЕТЕ!

ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА У СТВАРАЊУ МРЕЖЕ 
СТРУЧЊАКА ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ 
ОСТВАРЕЊА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА

РЕФОРМА - ПОВРАТАК ТРАДИЦИЈИ
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РЕЧ ДОНАТОРА 

ВИ ТО ЗАСЛУЖУЈЕТЕ!

Пјер Дибман, Шеф операција 1
Делегације Европске комисије у Републици Србији

Поштовани читаоци,

Локална самоуправа у Србији иза себе 
оставља период дуг две деценије – период 
недовољних инвестиција и пропадања, и сада 
се суочава с огромним изазовима, али и 
значајним могућностима. Мада потребе 
премашују финансијска средства која су 
неопходна да се ситуација на плану општинске 
инфраструктуре (водоснабдевање, поступање 
с отпадним водама/чврстим отпадом, животна 
средина, локални транспорт) брзо побољша у 
свим деловима земље, бројни донатори, а пре 
свега Европска комисија, али и остали 
билатерални и/или мултилатерални донатори, 
те међународне финансијске институције, 
помажу да се ова ситуација реши. С обзиром на 
природу проблема, резултати неће одмах бити 
видљиви али то не значи да не треба наставити 
са  напорима у том правцу!

Ту су и други ресурси којих има довољно, а то 
су они људски, који представљају један од 
традиционалних извора богатства сваке земље.

Да бисте се позабавили свим питањима која су 
актуелна у овом тренутку и припремили за 
блиску будућност у статусу земље чланице 
Европске уније, потребно је, ради вашег 

бирачког тела, ваше земље и Делегације 
Европске комисије у Републици Србији (као 
претходнице ЕУ) да ускочите право у 21. век!

Потребно је, ради свих нас, да се обучите за 
примену нових метода и техника, као што су 
руковођење пројектним циклусом, стратешко 
управљање, управљање људским ресурсима и 
управљање променама, да бисте могли да 
пређете на културу пружања услуга усмерених 
ка клијенту на локалном нивоу, који представља 
најшири, основни ниво демократије, ниво на 
коме је тако нешто заиста битно!

Да бисмо вам помогли да то остварите, у 
оквиру овог пројекта организоване су 
радионице посвећене свим битним питањима, 
како бисмо вам помогли да ефикасније 
испуњавате своје задатке, на још веће 
задовољство клијената, грађана којима пружате 
услуге, а и да се боље припремите за 
предстојеће реформе и будућност, у којој ће 
самоуправа у Србији имати користи од 
структурних фондова.

Ви то заслужујете, ваша земља то заслужује!

Проф. др Стеван Лилић, експерт
IBF Interantional Consulting

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ ОБУКЕ -  ДЕО ПРОЦЕСА 
ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКЕ 
СТРУКТУРЕ

РЕФОРМА - ПОВРАТАК ТРАДИЦИЈИ

ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА У
СТВАРАЊУ МРЕЖЕ СТРУЧЊАКА ЗА
ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ ОСТВАРЕЊА
ДОБРОГ УПРАВЉАЊА

Пилот пројект Програм обуке за локалну 
самоуправу, током прве половине 2009. године, 
реализовало је Министарство за државну управу 
и локалну самоуправу и компанија за консалтинг 
ИБФ, уз финансијску подршку Европске 
агенције за реконструкцију, односно Делегацијe 
Европске комисије у Србији.  

Основни циљ пројекта је био јачање 
капацитета јединица локалне самоуправе, ради 
укључивања у процес интеграције у Европску 
унију (ЕУ) и , сходно томе, стварање мреже 
стручњака, - првенствено из редова начелника 
општинских управа и општинских менаџера, 
ради подизања капацитета локалне самоуправе, 

http://www.ibf.be/
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за остварење доброг управљања у реализацији 
политика, послова и интереса локалних 
заједница, у складу са местом и улогом јединица 
локалне самоуправе, које је дефинисао Устав 
Србије (2006), Закон о локалној самоуправи 
(2007), а у складу са Стратегијом реформе 
државне управе (2004), Споразумом о 
стабилизацији и придруживању између чланица 
ЕУ и Србије (2009), Националним програмом за 
европске интеграције (2008), Стратегијом 
стручне обуке запослених у локалним 
самоуправама (чије је усвајање у току), и 
посебно узимајући у обзир стандарде утврђене 
Европском повељом о локалној самоуправи 
(1985), коју је Србија недавно ратификовала, 
Стратегијом иновација за добро управљање 
Савета Европе (2008), и других релевантних 
докумената.

Ради остваривања овог циља, пројекат је 
предвидео одржавање три тренинг радионице, 
са по тридесетак учесника из управних 
структура локалних самоуправа, из свих крајева 
Србије. У току ових интерактвиних радионица, 
учесници су од стране иностраних и домаћих 
експерата, били упознати са најновијим 
упоредним достигнућима и искуствима из 
области методологија и техника од значаја за 
стварање будуће мреже стручњака, који би се 
активно укључили у напоре за подизање 
капацитета локалних заједница, у остваривању 
тзв. доброг управљања.

Курикулум ових радионица обухватио је 
следеће тематске области: процесиинтеграције 
са ЕУ, управљање људским ресурсима у 
условима нових изазова, стратешко и 
оперативно планирање, дефинисање потреба и 
управљање пројектним циклусом. 

Пројект такође предвиђа и издавање три 
електронска билтена, са информацијама о 
пројекту и резултатима радионица, као и 

Приручник чији је циљ да учесницима 
радионица и другим заинтересованим лицима у 
локалним самоуправама, стави на располагање 
материјал који садржи детаљну обраду 
појединих тема, као и да помогне у припреми и 
коришћењу одговарајућих методологија и 
техника доброг управљања, о којима је било 
речи на радионицама.

Програм обуке пошао је од потребе одабира и 
тренинга одређеног броја кадрова у локалним 
самоуправама, пре свега стручних лица са 
искуством, која се баве управним и менаџерским 
пословима (као што су начелници општинских 
управа и општински менаџери), која би, након 
иницијалног тренинга у оквиру појединих 
модула курикулума, били иницијатори будуће 
мреже тренера за локалне заједнице и који би 
били оспособљени да даље шире знања и 
вештине, које су неопходне локалним 
заједницама да остваре потребне претпоставке у 
подизању капацитета доброг управљања на 
локалном нивоу, у складу са захтевима и 
изазовима са којима ће се локална самоуправа у 
Србији суочавати у предстојећем процесу 
европских интеграција.

Мрежа стручњака би у ближој будућности била 
ангажована на подизању капацитета локалне 
заједнице, у складу са будућом стратегијом 
стручне обуке запослених у локалним 
самоуправама, као део процеса интеграције у 
ЕУ, како би ”локалне заједнице биле 
припремљене за адекватно и благовремено 
реаговање, у односу на изазове који ће настати у 
оквирима процеса европских интеграција”.

Од посебног значаја је то што мрежа 
стручњака треба да допринесе подизању 
капацитета локалних заједница, да ефикасно 
пројектује и управља значајним средствима из 
предприступних фондова (тзв. ИПА фондови), 
које ЕУ ставља на располагање локалним 
самоуправама.

Како се истиче,  тренинг није сам себи циљ, 
већ је средство за достизање циља, а то је 
подизање управљачког капацитета општина и 
стручног капацитета њених кадрова. Важно је да 
општине разумеју непосредну везу између 
остваривања својих потреба, са једне стране, и 
квалификованих кадрова, који су у стању да 
дефинишу потребе, прибаве и управљају 
пројектима и остваре конкретне резултате, с 
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друге стране. Успешни програми тренинга су 
увек део шире стратегије – оне која у себе 
укључује нова знања и применљиве вештине, 
као што су знања и вештине у дефинисању 
потреба,  стратешког  и  оперативног  
истраживања, управљање људским ресурсима и 
пројектним циклусима. Имајући то у виду, 
задатак стручњака из мреже тренера био би 
усмерен, мање на питања ”шта” (треба учинити), 
већ ”како” (се то успешно чини).

Полазећи од тога, значај пилот пројекта 
Програм обуке за локалну самоуправу је у  
проналажењу и одабиру лица у локалним 
самоуправама, која могу допринети даљем 
развоју, као и имплементацији Националне 
стратегије обуке запослених у локалним 
самоуправама, посебно у областима нових 
модела управљања људским ресурсима 
(кадровима) и стратешком менаџменту. То су, 
пре свега, лица која имају знање и способност 
комуницирања са страним и домаћим 
донаторима, као и искуство у управљању 
пројектима који се финансирају из екстерних (не 
само буџетских) извора.

У том смислу, будућа мрежа стручњака треба 
да буде механизам и оквир реализације 
Националне стратегије обуке локалних 
стручњака, као и да се преко такве мреже 
реализује обука за добро управљање.  
Стручњаци у оквиру ове мреже могу помоћи у 
идентификацији и дисеминацији конкретних 
случајева доброг управљања, као претпоставке 
за успешно укључивање локалних самоуправа у 
Србији у Европске процесе.

ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ ОБУКЕ - ДЕО ПРОЦЕСА 
ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКЕ 
СТРУКТУРЕ

ВИ ТО ЗАСЛУЖУЈЕТЕ!

ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА У СТВАРАЊУ МРЕЖЕ 
СТРУЧЊАКА ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ 
ОСТВАРЕЊА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

РЕФОРМА - ПОВРАТАК ТРАДИЦИЈИ

Мр Игор Вукоњански, помоћник Министра за

државну управу и локалну самоуправу

Локална власт има дубоке корене у српском 
друштву. И поред турбулентних промена кроз 
које је пролазила, под утицајем унутрашњих и 
спољних, политичких и социјалних проблема, 
наша држава је остала доследна традицији 
самоуправе на локалном нивоу.

Општина, као "основна друштвено-политичка 
заједница" прокламована уставним решењима 
од 1963. и 1974. године, живи и сада, у 
контексту децентрализације и деполитизације 
државне власти. Од 1990. године до данас, 
концепт локалне -  првенствено општинске 
самоуправе,  као  вид  територијалне  
децентрализације, спроводио се искуључиво 
кроз процесе преношења дела републичке 
власти на ниво локалних самоуправа.

Упркос чињеници да је у Србији генерацијама 
живела традиција локалне аутономије и 
независности, у условима политичких и 
економских промена с краја XX века, локална 

Упркос чињеници да је у Србији генерацијама
живела традиција локалне аутономије, у 
условима политичких и економских промена 
с краја XX века, локална самоуправа у 
Србији ипак је знатно подлегла утицају 
централне власти. Данашња реформа 
Србију враћа сопственој традицији.
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самоуправа у Србији ипак је знатно подлегла 
утицају централне власти, која је све 
подређивала макро-државним интересима. Тако 
су неке главне функције локалног јавног 
живота, или одузете од локалних власти и 
пренете на државу, или су једноставно замирале 
услед вишегодишњег занемаривања од стране 
централне власти. Тако је почетком ове деценије 
поверење грађана у локалну самоуправу 
досегло свој најнижи ниво.

Надлежност и функционална самосталност 
органа локалне власти озбиљно је доведена у 
питање доношењем подзаконских нормативних 
аката, координисањем и усмеравањем органа 
управе и јавних служби, административним 
управљањем и вођењем одређених јавних 
служби. Многи послови које су државни органи 
преносили на локалну самоуправу, с једне 
стране, улазили су у делокруг сопствених  
„изворних послова“ локалне самоуправе, док су с 
друге стране, послови централне власти прерасли 
у делокруг такозваних „поверених послова“. У 
обављању тих, пренетих надлежности, локална 
самоуправа била је потчињена држави и њеним 
органима централне власти.

У условима вишедеценијског одсуства 
системског уређења регионалне власти, 
мноштво надлежности, од комуналних послова 
до осмишљавања основних контура економског 
развоја, падало је на терет локалне 
самоуправе. Тако је за разлику од неких других 
европских земаља (у којима су за ове послове 
били задужени међуопштински ентитети, као 
виши нивои власти у односу на локалну 
самоуправу), код нас су ови послови по 
правилу вршени на локалном нивоу.
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ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКЕ 
СТРУКТУРЕ

ВИ ТО ЗАСЛУЖУЈЕТЕ!
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Уставом је, такође, предвиђено да оснивању, 
укидању и промени територије јединице 
локалне самоуправе претходи референдум. 
Прописано је и то да Република законом може 
поверити аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе поједина 
питања из своје надлежности, али и обезбедити 
одговарајућа средства за њихово вршење. Исти 
принцип утврђен је и кад је у питању 
поверавање надлежности  покрајине 
јединицама локалне самоуправе.

Према тим решењима, јединице локалне 
самоуправе доносе прописе самостално, у 
складу са својим правима и дужностима 
утврђеним Уставом, законом, и статутом. 
Јединице локалне самуоправе располажу 
имовином, којом самостално управљају, а могу 
оснивати и предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу, при чему 
обављање наведених послова могу уговором, 
на начелима конкурентности и јавности, 
поверити правном или физичком лицу.

Одредбама важећег Закона о територијалној 
организацији, створен је нормативни 
предуслов следећем таласу децентрализације, 
који би требало да пренесе нове надлежности 
јединицама локалне самоуправе, најпре 
градовима, а потом и општинама.

Нормативни овир и почеци реформе
локалне самоуправе

Доношењем новог Устава 2006. године, 
општине у Србији стекле су право да самостално 
управљају својом имовином. Сет закона о 
локалној самоуправи из 2007. године, сагласно 
решењима из новог Устава и искуствима органа 
локалне самоуправе у пракси, као и Закону о 
финансирању локалне самоуправе из 2006. 
године, садржи решења која доприносе 
успешнијем раду локалне самоуправе.

Процес свеобухватних реформи на 
локалном нивоу покренут је са циљем 
да се обнови традиција јаке локалне 
самоуправе у Србији и успостави 
ефикасна, грађанима увек доступна, 
одговорна локална самоуправа.

http://www.drzavnauprava.gov.rs
http://www.ibf.be/


1 ПОЧЕТНА

БРОЈ 1
10. AВГУСТ 2009.

ПРЕТХОДНА8

страна 9.

НАРЕДНА 10

ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ ОБУКЕ - ДЕО ПРОЦЕСА 
ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКЕ 
СТРУКТУРЕ

ВИ ТО ЗАСЛУЖУЈЕТЕ!

ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА У СТВАРАЊУ МРЕЖЕ 
СТРУЧЊАКА ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ 
ОСТВАРЕЊА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА

Јaвно мњење о локалној самоуправи у 
Републици Србији није изразито позитивно. 
Према једном истраживању из 2007. године, 
упитани којим институцијама верују, грађани на 
прва места стављају председника Републике и 
Војску Србије, док су локална самоуправа и 
правосуђе остали на зачељу.

Процес свеобухватних реформи на локалном 
нивоу покренут је са циљем да се обнови 
традиција јаке локалне самоуправе у Србији и 
успостави ефикасна, грађанима увек доступна, 
одговорна локална самоуправа, с намером даље 
децентрализације државне власти.

Савет Европе и Европска агенција за 
реконструкцију су у октобру 2006. године 
започели заједничнки, двогодишњи програм 
„Јачање локалне самоуправе у Србији“. Савет 
Европе и Стална конференција градова и 
општина спроводе овај програм, док су главни 
партнери Министарство за државну управу и 
локалну самоуправу, Министарство финансија 
као и друга ресорна министарства, државни 
органи и институције.

Основни циљ овог процеса јесте примена 
европских стандарда у области ефикасног 
демократског управљања  у локалној 
самоуправи. Децентрализација, којом се 
преноси одређени круг надлежности са државе 
на локалну власт, један је од битних предуслова 
за општу демократизацију друштва и 
равномерни развој сваке државе. У Повељи о 
локалној самоуправи Савета Европе, чији је 
Србија члан од 2003. године, а коју је наша 
земља постписала 2005. године, стоји: 
„Пожељно је да јавне послове обављају они 

нивои власти који су најближи грађанима" и да 
„ л о к а л н е  в л а с т и  и м а ј у  п р а в о  н а  
одговарајуће сопствене изворе финансирања 
којима могу слободно да располажу у оквирима 
својих овлашћења."

Концепт развоја чине две засебне целине:
1) јачање институционалног оквира за локалну 
самоуправу и 2) изградња капацитета локалних 
власти. Јачање институционалног оквира у први 
план ставља законодавну реформу и стварање 
законског оквира који ће бити у складу са 
европским стандардима у следећим областима: 
унапређење расподеле надлежности између 
општинских органа; расподела надлежности 
међу различитим нивоима власти у складу са 
принципом субсидијарности и успостављање 
избалансираног, транспарентног и стабилног 
система; доделе средстава локалним властима 
путем успостављања ефикасних и објективних 
механизама прерасподеле трансфера, као и 
уједначавања развоја новог правног режима 
који ће се примењивати на имовину локлане 
самоуправе и наравно, јачање положаја 
запослених у општинској администрацији.

Овакав приступ би требало да омогући 
опоравак локалне власти, заснован на осећању 
солидарности унутар територијалних заједницa, 
са намером да обнови традицију делотворне и 
одговорне локалне самоуправе.

Стратегија Програма за реформу локалне 
самоуправе у Србији иде у правцу остваривања 
четири главна циља: 1) унапређење 
организованости грађана и грађанског друштва, 
бољег приступа и већег учешћа грађана у 
локалној самоуправи; 2) веће правне и 
финансијске одговорности локалне самоуправе; 
3) повећање утицаја локалне самоуправе на 
државном нивоу и 4) већа усмереност локалне 
самоуправе ка грађанима. Све активности се, по 
правилу, планирају на основу свеобухватне 
процене стања која се врше у општинама. Сви 
пројекти и активности  треба да се усредсреде 
на развијање капацитета општинских управа, 
посебно у области пружања јавних услуга, као и 
на подстицање активног учешћа грађана у 
локалним властима.

Због свега тога, важно је да се идентификује 
најбоља пракса у појединим областима 
управљања, вршења услуга као и учешћа 
грађана у раду општине.

Разлози у прилог свеобухватној реформи

http://www.ibf.be/
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Положај запослених
у локалној самоуправи

Као и у многим другим областима, на путу 
хармонизације нашег система са правом и 
праксом Европске уније, и у овој области било 
је више декларативности него реалне примене 
европских решења и стандарда. Треба учинити 
још много да би се смањила контрола 
политичких странака на готово сваки аспект 
локалне самоуправе. Перманентно увећање 
броја запослених у органима управе, 
установама и јавним предузећима, само је 
један међу лошим примерима. Неки 
статистички подаци говоре да се број 
запослених у управама општина, градовима и 
градским општинама креће око 21.500, што 
према републичком просеку броја становника, 
по једном запосленом у управи локалне 
самоуправе доводи до бројке од 350 грађана.

И поред значајних помака до којих се дошло 
законодавном регулативом, промене које су 
наступиле, још увек нису oмогућиле достизање 
европских стадарда.
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Унапређивање стручности запослених 

у локалним самоуправама у Србији 

биће континуирани приоритет.

Тренутно, на локалном нивоу доминирају 
хијерархијско устројство, дискрециона 
овлашћења старешина у односу на запослене, 
као и висок ниво утицаја политике на 

кадровска решења. Речју, реформа државне 
управе и статуса запослених у њој, као да је 
потпуно заобишла запослене у локалним 
самоуправама.

Савремени изазови пред локалном 
самоуправом су многобројни: обавеза 
стављања грађана у први план, све сложенији 
послови, надметање са приватним и 
невладиним сектором за квалитетан кадар итд. 
У исто време, локална самоуправа принуђена је 
да на те изазове одговори превазиђеним 
решењима из Закона о радним односима у 
д р ж а в н и м  о р г а н и м а ,  к о ј и  у р е ђ у ј е  
запошљавање,  обуку,  напредовање,  
награђивање и дисциплинску одговорност 
запослених у управи.

Мишљење јавности да запослених у локалној 
управи има превише, као и околност да се, 
насупрот томе, челници у неким локалним 
заједницама жале да имају премало 
запослених, указује на то да у органима 
локалних самоуправа постоји, заправо, мањак 
обучених.

Нарочито је акутан проблем стриктних 
правила за награђивање који је довео до тога 
да велики број локалних самоуправа крши 
републичке прописе, обезбеђујући веће плате 
својим запосленима него што је то дозвољено. 
И поред тога, ниво плата локалних службеника 
заостаје за нивоом плата како државних 
службеника, тако и запослених у јавним 
службама (образовање, здравство, култура).

Поред активности надлежног Министарства у 
правцу доношења новог системског закона, 
којим ће се уредити радно-правни статус 
запослених у локалној самоуправи, спроводе 
се и активности за побољшање управних 
капаците та ,  ради  пос тизања  боље  
ефикасности, спремности и одговорности у 
областима као што су: информационе 
технологије, финансијски менаџмент, 
управљање општинским јавним услугама, као и 
њена организација, итд.

Унапређивање стручности запослених у 
локалним самоуправама у Србији биће 
континуирани приоритет. Ову област треба 
значајно модернизовати, да би се с једне стане 
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олакшало смањење броја запослених, али и да 
би се повећала флексибилност у њиховом 
награђивању, што треба да омогући 
привлачење и задржавање квалитетног кадра. 
Развој стручне оспособљености запослених, 
усмерен на јачање њихових техничких и 
организационих способности, упоредо са 
побољшањем ефикасности процеса рада, 
постављен је као сталан процес, а не као ad hoc 
акција. Замишљен је као директан допринос 
остварењу циља изградње одрживих људских 
потенцијала за непрекидну подршку 
реформама и развоју локалне самоуправе.
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Контакт:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу
Влада Републике Србије
Бирчанинова 6, Београд
Tелефон: 011 3345 532, 011 3345 671
Факс: 011 268 6868, e-mail: info@mduls.gov.rs 
www.drzavnauprava.gov.rs
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