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У Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије су као стална радна 
тела за разматрање питања из области од значаја за локалну самоуправу, формирана осам (8) одбора 
СКГО: 

 

1. ОДБОР ЗА СИСТЕМСКА ПИТАЊА И УПРАВУ надлежан за питања - примене основног 

правног оквира за локалну самоуправу (изборни систем, функционисање органа локалне 

самоуправе, антикорупција, правна помоћ грађанима, јавно правобранилаштво, заштита 

права грађана, регулаторна реформа, јавно информисање, грађанска партиципација, месна 

самоуправа, права националних мањина, родну равноправност, систем међуопштинске 

сарадње, однос локалних и виших нивоа власти, итд.) и функционисање управe (организација 

локалне управе, развој функције људских ресурса, обука и усавршавање службеника, општа 

управа, итд.) и друга питања из области које покрива Одбор.  

Председник одбора: општина Баточина 

2. ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНУ ИМОВИНУ надлежан за питања - локалног финансијског 

система (локални буџет, изворни и уступљени приходи, трансфери локалним властима, 

расходи градова и општина, локалне пореске администрације, итд.), управљања јавном 

својином (попис, располагање, процена вредности и отуђење јавне својине, итд) и робним 

резервама градова и општина, система јавних набавки на локалном нивоу, међуопштинска 

сарадња у делокругу одбора и друга питања из области које покрива Одбор. 

Председник одбора: град Чачак 

3. ОДБОР ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ надлежан за питања - локалног економског развоја, 

стратешког планирања, туризма, угоститељства, занатства, трговине, задругарства, општег 

система јавно приватних партнерстава и концесија, пољопривреде и руралног развоја, 

међуопштинскe сарадње у делокругу одбора и друга питања из делокруга које покрива Одбор.  

Председник одбора: општина Куршумлија 

4. ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ надлежан за питања - урбанистичког 

и просторног планирања, управљања грађевинским земљиштем одржавања стамбених зграда,  

одржавања путева, улица и других јавних површина, социјалне и друге станоградње, питања 

градње на локалном нивоу, међуопштинскe сарадње у делокругу одбора и друга питања из 

области које покрива Одбор. 

Председник одбора: општина Лебане 

5. ОДБОР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТИКУ надлежан за питања – комуналних 

делатности, комуналне енергетике, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, 

рада јавних комуналних предузећа, међуопштинске сарадње у делокругу одбора као и за 

друга питања из области које покрива Одбор. 

Председник одбора: општина Гаџин Хан 

6. ОДБОР ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ надлежан за питања – заштите 

и унапређења животне средине, климатских промена и прилагођавања на климатске промене, 

ванредне ситуације и заштите од пожара, међуопштинске сарадње у делокругу одбора као и 

за друга питања из области које покрива Одбор. 

Председник одбора: општина Врбас 

7. ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ надлежан за питања - локалног 

здравственог система, социјалне заштите, функционисања локалних установа овој области 

(домови здравља, амбуланте, апотекарске установе, центри за социјални рад, установе за 

бригу о старим лицима, итд), међуопштинске сарадње у делокругу одбора и друга питања из 

области коју покрива Одбор. 

Председник одбора: општина Димитровград 
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8. ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ надлежан за питања -

предшколског и основног образовања, заштите и унапређења положаја младих, развоја 

спорта и здравог живота, заштите и унапређење културе у локалној заједници, 

функционисања локалних установа и служби у овим областима (предшколске установе, 

основне школе, установе спорта, библиотеке, архиви, музеји, позоришта, итд.), 

међуопштинске сарадње у делокругу одбора и друга питања из области које покрива Одбор. 

Председник одбора: градска општина Палилула (Београд) 

 

 
 

 


