
Листа конференција и састанака у протеклих 6 месеци 

3. и 4. јунРадионица на тему писања предлога пројеката за за ЕУ програме “Европа 

за грађане и грађанке“ и „Креативна Европа“ 

Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије као партнер на 

пројекту „Програм за изградњу капацитета за општинску сарадњу држава јадранско-

балканске регије кроз програм Европа за грађане и грађанке 2014-2020“ који финансира 

Европска унија. Циљ овог пројекта је поспешивање већ успостављених, као и стварање 

нових братимљења између општина и градова у југоисточној Европи.    

 

25. јун Обука „Промоција инвестиција и унапређење комуникације са пословном 

заједницом“ 

Пројекат „Локални економски развој- образовни одговор (ЛЕДЕР)“ спроводи Стална 

конференција градова и општина уз подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног 

развоја. Обука се односи на повећање квалитета интерне и кестерне комуникације у 

локланим сапоуправама. 

 

5. август„Приступни преговори Србије и ЕУ, ЕУ фондови и програми и услуге 

Европске мреже предузетништва“ Регионална привредна комора Ужице 

 

13. септембарСастанак са општинама и градовима из југозападне Србије поводом 

Програма подршке удружењима кроз доделу малих грантова, у организацији 

Београдске отворене школе и Сталне конференције градова и општина. 

 

17. септембарСедница Одбора за економски развој Златиборске области, на којој је 

разговарано о програмском буџетирању, програму рада ЛЕР (локални економски развој) 

канцеларија за наредну годину и мерама за подршку предузетништву. 

 

24.,25. и 26. септембар„Партнерство јавног и цивилног сектора у развијању локалних 

развојних политика“ у организацији БОШ –а (Београдска отворена школа). 

Представници локалних самоуправа и организација цивилног друштва се упознали са 

механизмима за делотворно стратешко планирање подршке удружењима и вођење 

транспарентне и одговорне јавне политике кроз партнерство цивилног и јавног сектора.  

 

2. октобарКонсултативни састанак поводом формирања мреже потенцијалних 

Локалних акционих група (ЛАГ) Златиборског округа 

Локалне акционе групе- ЛАГ предтављају форуме успостављања јавног и приватног 

партнерства ради планирања и подршке имплементацији у пројеката у руралним 

областима који доприносе одрживом социо-економском развоју. У земљама Европске 

уније ЛАГ су препознате као веома важна карика у домену руралног развоја и развоја 



села.Циљ састанка је креирање платформе за индетификацију и подршку потенцијалним 

ЛАГ-овима на територији Златиборског округа. 

 

13. октобарКонсултативни састанак у процесу Националне стратегије за стварање 

подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији 2014-2018 

Уз подршку УСАИД-а у оквиру пројекта „Подстицајно окружење за развој цивилног 

друштва“ консултативни састанак представља део партиципативног процеса израде 

Стратегије који ће омогућити представницима организација цивилног друштва, локалних 

самоуправа, медија, представницима синдиката и послодаваца и другим заинтересованим 

странама да учествују у даљој разради предложених циљева, мера и активности, у циљу 

добијања што квалитетнијег садржаја будуће Стратегије и Акционог плана.  

 

23. октобар Промоција пројекта „Подршка развоју малих и средњих предузећа у 

Србији“ 

Европска банка за Обнову и Развој (ЕБРД) помаже малим и средњим предузећима да се 

пословно развијају и расту, постајући на тај начин основни покретачи локалних привреда 

и региона. Уз помоћ СБС програма за подршку малим и средњим предузећима, ЕБРД 

повезује предузећа са домаћим консултантима и међународним саветницима који могу 

пружити подршку унапређењу широког спектра њихових пословних активности. Од 

најмањих предузећа која стреме напретку до великих компанија, СБС свим предузећима 

омогућава приступ домаћим и међународним експертима, постављајућин основе за 

иновативно и одрживо пословање. 

 

24. октобар Обука „Израда локалних програма руралног развоја“ 

Представници локалне самоуправе су на обуци упознати са основним концептима и 

смерницама политике руралног развоја у Европској унији и Србији, улогом локалних 

самоуправа у спровођењу политике руралног развоја, и активно учествовали у симулацији 

израде програма за рурални развој. 

 

17.,18 и 19. новембарПравни оквир за подршку локалном приватном сектору и 

инвеститорима у фази оснивања, одржавања и развоја бизниса  

Представљена је мапа правног оквира од значаја за приватни сектор, као и прописи који 

регулишу трошкове пословања, област директних инвестиција, јавно-приватних 

партнерстава итд. 


