
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Кабинет потпредседника Владe и  

министра државне управе и локалне  

самоуправе 

 

 
 

  

ПОЗИВ НА РАДИОНИЦУ „ДОБРА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА” 

Шта доноси нови Закон о општем управном поступку? 

Како ће ефикасна јавна управа утицати на предузетништво и квалитет услуга према 

грађанима? 

Које су користи за локалне самоуправе?  

Како ће функционисати систем размене података међу службама? 

Како медији могу да се укључе? 

 

Поштовани/a, 

Велико нам је задовољство да Вас позовемо на радионицу коју организује 

Министарство државнe управe и локалнe самоуправе поводом ступања на снагу новог Закона 

о општем управном поступку (ЗУП). Циљ радионице је упознавање представника/ца медија 

са одредбама овог закона, који по први пут уводи веома значајна унапређења рада јавне 

управе са циљем повећања ефикасности и побољшања квалитета услуга које се пружају 

грађанима.  

Представници/це медија ће се током радионице упознати са новим обавезама локалних 

самоуправа, као и правима грађана која су дефинисана ннивм одредбама закона. На 

радионици ће бити речи и о модалитетима медијске подршке у процесу праћења примене 

ЗУП-а и редовном информисању грађана о свим новинама које доноси овај закон, а који треба 

значајно да унапреди добру управу у Србији. Радионицу ће водити саветници у Кабинету 

министра државне управе и локалне самоуправе и потпредседника Владе Србије, Дивна 

Видаковић и Милан Јосимов.  

 

Радионица ће се одржати, у четвртак, 21. јула 2016. године, од 11 до 12:30 часова, 

Скупштинска сала, Градска управа Зајечар, Трг ослобођења бр. 1.  

 

ПРОГРАМ РАДА 

11:00-11:45     Представљање Закона о општем управном поступку  

11:45 -12:30  Питања и дискусија  

12:30-13:30     Послужење и надокнада путних трошкова    

    

Молимо Вас да своје учешће на радионици потврдите најкасније до среде, 20. јула 2016. 

године до 16 часова на е-маил: monika.maric@cep.org.rs, тел: 060 47 90 391, са назнаком 

„Пријава за учешће на медијској радионици у Зајечару“.  

 

НАПОМЕНА: Путни трошкови за представнике медија из околних општина биће 

надокнађени у висини повратне аутобуске карте из места доласка до Зајечара. Учесници скупа 

у обавези су да организатору приложе аутобуску катру или званичну потврду са аутобуске 

станице о цени коштања повратне карте. 


