
                                                                                                                                         

 

Влада Републике Србије 

Министарство државне управе и 

локалне самоуправе 

     НАЦРТ АГЕНДЕ 

        Недеља Партнерства за отворену управу 

    17-21. мај 2021. године 

   онлајн догађаји 

17. мај 2021. 

10.00-12.00 часова 

Инклузивна управа 

Потребе и перспектива мањинских група у контексту вредности 
ПОУ 

 Уводна реч 

- Стеван Глигорин, државни секретар, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе 

 Панел дискусија: потребе и перспектива мањинских група у контексту 
вредности ПОУ 

- Миљана Пејић, генерална секретарка, Кровне организације младих Србије 

- Иванка Јовановић, извршна директорка, Национална организација особа са 
инвалидитетом Србије 

- Стевица Николић, координатор, Опре Рома Србија  

 Дискусија и размена искустава учесника 

Модератор: Данило Родић, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

19. мај 2021. 

10.00-12.00 часова 

Управа најближа грађанима 

Радионица намењена размени искустава јединица локалне 
самоуправе у остваривању вредности отворене управе и изради 
локалних акционих планова 

 Уводна реч са представљањем иницијативе ПОУ и АП ПОУ 2020-2022. 

- Драгана Брајовић, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

 Искуство Општине Свети Николе (Северна Македонија) 

- Даниела Арсенова, Општина Свети Николе, Северна Македонија 

 Представљање добре праксе: ЛАПови за отворену управу 

- Хана Салихагић, руководилац Одељења за информисање, Град Нови Пазар  

- Хелена Роксандић Мусулин, начелник градске управе, Град Сомбор  

- Маринко Ђорђевић, шеф Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове, Општина Власотинце 



                                                                                                                                         

 

Влада Републике Србије 

Министарство државне управе и 

локалне самоуправе 

- Наташа Мијатовић, члан Већа Градске општине, Градска општина Врачар  

- Александар Јовановић, начелник градске управе, Град Шабац 

 Дискусија и размена искустава учесника 

Модераторка: Драгана Брајовић, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

21. мај 2021. 

10.00-12.00 часова 

Завршни догађај 

Учешће Републике Србије у ПОУ у периоду од 2020-2022. године 

 Уводна реч 

- Марија Обрадовић, министар државне управе и локалне самоуправе 

- Њ.Е. амбасадор Јан Брату, шеф Мисије ОЕБС у Републици Србији (биће 
потврђено) 

 Презентација Акционог плана за спровођење иницијативе ПОУ за 2020-2022. 

- Драгана Брајовић, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

 Програм реформе система локалне самоуправе из перспективе вредности 
ПОУ 

- Саша Могић, помоћник министра, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе 

 Спровођење Акционог плана – рани резултати: 

- платформа Чувам те  

  Јована Радоњић, Јединица за имплементацију стратешких пројеката – Тим за 
образовање, Кабинет председника Владе 

- еПАПИР - јединствен јавни регистар административних поступака и јединствена 
платформа са свим информацијама о поступцима/услугама 

Нинослав Кекић, помоћник директора, Републички секретаријат за јавне 
политике 

- ПОУ – е-креирање и праћење акционих планова 

Данило Родић, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

 Дискусија и размена искустава учесника 

Модераторка: Драгана Брајовић, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

 
 


