
 

СЕКТОР ЗА СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сектор за систем локалне самоуправе обавља послове који се односе на: систем локалне 

самоуправе и територијалне аутономије; територијалну организацију Републике Србије; 

изборе за органе локалне самоуправе; вршење надзора над законитошћу рада и аката 

јединица локалне самоуправе; сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним 

самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу; праћење 

стања у области локалне самоуправе (организација консултативних, радних и других 

састанака, семинара итд у вези са применом закона и реализацијом јавних политика); 

подршку јединицама локалне самоуправе у повезивању са органима државне управе и у 

циљу решавања секторских проблема; јачање капацитета јединица локлане самоуправе; 

подстицање и координацију сарадње јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и 

државних органа од интереса за развој локалне самоуправе; праћење стања у области 

комуналне полиције и предлагање мера за унапређење рада комуналне полиције; 

непосредно изјашњавање грађана; припрему, консултације и усвајање стратешког - 

програмског оквира за реформу система локалне самоуправе и унапређење улоге локалне 

самоуправе у спровођењу послова јавнe управе (стратегијa и акционог плана за 

децентрализацију или програмског документа за  реформу система локалне самоуправе); 

праћење и проучавање искустава других земаља у процесу реформе система локалне 

самоуправе; праћење и проучавање законодавства Републике Србије од значаја за 

реформу система локалне самоуправе; припрему нацрта закона, других прописа, општих 

аката из делокруга Сектора; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих 

прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; учешће у припреми 

међународних уговора и пројеката из делокруга Сектора; праћење броја запослених у 

јединицама локалне самоуправе, припрему предлога Одлука Владе о давању сагласности 

за ново запошљавање и радно ангажовање; праћење спровођења/примене прописа, 

припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; праћење 

примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и 

предлагање мера за унапређење стања у тим областима; координацију и сарадњу са 

органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног 

друштва; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у 

пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора. 

У Сектору за систем локалне самоуправе образоване су следећe ужe унутрашњe јединица: 

 Одсек за развој система локалне самоуправе и         

 Група за управљање променама у систему локалне самоуправе.     

 

 



ОДСЕК ЗА РАЗВОЈ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Одсек за развој система локалне самоуправе обавља послове који се односе на: систем 

локалне самоуправе; изборе за органе локалне самоуправе; давање сагласности у складу са 

законом; давање мишљења на законе и друге прописе чији су предлагачи други органи 

државне управе; надзор над законитошћу аката и рада јединица локалне самоуправе; 

припрему стратешких докумената, нацрта закона, других прописа и општих аката из 

делокруга Одсека; праћење примене прописа и припрема мишљења из делокруга Одсека; 

анализу сарадње јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа од 

интереса за развој локалне самоуправе; сарадњу јединица локалне самоуправе са 

локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу; 

праћење стања у области локалне самоуправе (организација консултативних, радних и 

других састанака, семинара итд у вези са применом закона и реализацијом јавних 

политика) подршку јединицама локалне самоуправе у повезивању са органима државне 

управе и у циљу решавања секторских проблема; област територијалне организације; 

вођење евиденција о успостављеној сарадњи јединица локалне самоуправе са локалним 

самоуправама других држава; праћење стања, анализе и израду информација и извештаја; 

праћење стања у области комуналне полиције и предлагање мера за унапређење рада 

комуналне полиције; непосредно изјашњавање грађана и друге послове из делокруга 

Одсека. 

ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Група за управљање променама у систему локалне самоуправе обавља послове који се 

односе на: давање сагласности у складу са законом; давање мишљења на нацрте закона и 

других прописа чији су предлагачи други органи државне управе и праћење примене 

прописа и припрему мишљења из делокруга Групе; учествовање у припреми стратешких 

докумената и акционих планова у области реформе локалне самоуправе односно 

програмског оквира за реформу система локалне самоуправе и унапређење улоге локалне 

самоуправе у спровођењу послова јавне управе; праћење и проучавање искустава других 

земаља у процесу реформе система локалне самоуправе; праћење и проучавање 

законодавства Републике Србије од значаја за реформу система локалне самоуправе; 

јачање капацитета јединица локалне самоуправе; предлагање и праћење реализације 

пројеката из делокруга Групе; праћење броја запослених у јединицама локалне 

самоуправе; припрема предлога Одлука Владе о давању сагласности за ново запошљавање 

и радно ангажовање; праћење стања, анализе и израду извештаја и друге послове из 

делокруга Групе. 


