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ПРОГРАМ РЕФОРМЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

АДМИНИСТРИРАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДОБРЕ УПРАВЕ 
- УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА - 

 

 

Упутство за подношење пријава за пакете подршке јединицама локалне самоуправе садржи 

информације у вези са општим условима за подношење пријава, информације о начину 

попуњавања Пријавног формулара за Пакет подршке јединицама локалне самоуправе и 

информације о критеријумима и поступку доделе пакета подршке. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
 

 

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОЗИВУ 

Право на учешће у позиву за подношење пријава имају јединице локалне самоуправе у 

Републици Србији, по критеријумима дефинисаним у наставку. 

Градови Београд, Ниш, Крагујевац и Нови Сад, због своје величине, броја запослених у градској 

управи и сврсисходности пројекта, могу аплицирати само за Пакет подршке Б и уколико се 

пријаве они ће самим тим добити подршку у оквиру овог Пакета. Да би добили подршку 

неопходно је да доставе: Захтев за доделу пакета подршке потписан и печатиран од стране 

градоначелника на меморандуму града и попуњени Упитник за Локалну пореску 

администрацију.  Остали заинтересовани градови су у обавези да поднесу целокупну 

документацију назначену у одељку „Начин подношења пријава за доделу пакета подршке “, у 

наставку. 

САДРЖАЈ ПАКЕТА ПОДРШКЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

АДМИНИСТРИРАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДОБРЕ УПРАВЕ  

Пакети подршке општинским и градским управама подразумевају пружање ЕКСПЕРТСКЕ 

подршке и стручног знања у области унапређења администрирања пореза на имовину и јачања 

функције добре управе. Кроз пакете подршке се не обезбеђује било какав вид финансијске 

подршке. 

У оквиру Програма реформе пореза на имовину јединице локалне самоуправе у Србији имају 

прилику да аплицирају за пакете подршке намењене: 

а) побољшању наплате пореза на имовину, 

б) подстицају учешћа грађана у доношењу одлука при планирању расподеле прикупљених 

пореза у циљу побољшања живота грађана и пословног окружења. 
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1. Пакет Подршке А 

Кроз овај пакет, поред експертске подршке у области унапређења администрирања пореза на 

имовину и јачања функције добре управе, обезбедиће се јединицама локалне самоуправе 

ангажовање додатних сарадника на пословима ажурирања база пореских обвезника 

(пописивачи на терену). Критеријуми за број додатно ангажованих лица као и период 

ангажовања ће бити дефинисани након потписивања Меморандума о сарадњи са локалним 

самоуправама које буду изабране. Изабране локалне самоуправе имаће и подршку Програма 

да активно учествују у дијалогу са надлежним министарствима (Министарство државне управе 

и локалне самоуправе и Министарство финансија) и Сталном конференцијом градова и општина 

у оквиру Платформе за унапређење опорезивања имовине у Србији и изради нових 

електронских решења у овој области, коју ће подржавати Програм. Јединице локалне 

самоуправе које буду укључене у пакет подршке стичу могућност да учествују у Подстицајном 

фонду од 1.000.000,00 швајцарских франака по принципу такмичења. Средства из Подстицајног 

фонда су намењена јединицама локалне самоуправе које буду најуспешније у повећању 

наплате и пореског обухвата. Право на учешће у такмичењу остварују само јединице локалне 

самоуправе у оквиру пакета подршке А. Услови и критеријуми такмичења ће бити накнадно 

дефинисани. 

 

1.1. Услови аплицирања за Пакет А 

 

Право да се пријаве за пакет подршке А – подршка за 40 јединица локалне самоуправе, имају 

све заинтересоване и мотивисане јединице локалне самоуправе, које имају до 100.000 

становника и које до сада нису добиле никакву помоћ од стране другог програма или пројекта 

за унапређење пореза на имовину на својој територији. За овај Пакет подршке не могу да се 

пријаве јединице локалне самоуправе са преко 100.000 становника, 9 јединица локалне 

самоуправе из источне Србије које су подржане кроз пројекат „Општински економски развој 

у источној Србији“ (Велико Градиште, Голубац, Кладово, Мајданпек, Сокобања, Бољевац, 

Књажевац, Неготин и град Зајечар) и  16 јединица локалне самоуправе које су подржане кроз 

пројекат „Унапређење регистра пореских обвезника“ у имплементацији Програма Европски 

Прогрес (Црна Трава, Бујановац, Владичин Хан, Блаце, Рашка, Тутин, Бела Планака, Ивањица, 

Бабушница, Прибој, Алексинац, Прешево, Босилеград, Пријепоље, Трговиште и Гаџин Хан). 

 

Због финансијских ограничења у оквиру буџета Програма Реформе пореза на имовину, биће 

изабрано највише 40 јединица локалне самоуправе за подршку у оквиру Пакета А. Основе за 

избор су: 

 

• 27 јединица локалне самоуправе, или више, морају да буду из Шумадије и западне Србије 

регион и / или региона јужне и источне Србије, 

• Аргументације дате у пријави: зашто је јединица локалне самоуправе заинтересована и 

мотивисана да се пријави за подршку Програма Реформе пореза на имовину и тиме да 1) 

побољша ефикасност у опорезивању имовине и 2) подстакне учешће грађана и привреде у 

одлучивању у вези улагања прикупљених средстава од пореза на имовину у циљу побољшања 

живота грађана и пословног окружења, 

• Заједничке апликације од 8 или више географски / функционално међусобно повезаних 

јединица локалне самоуправе, имаће предност у смислу могућности развоја међуопштинске 

сарадње. 
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1.2. Садржај подршке за Пакет А 

Елементи подршке за Пакет А Компоненте подршке за Пакет А 

Унапређење опорезивања имовине • Подршка ажурирању база података 
пореза на имовину обезбеђивањем 
додатно ангажованих сарадника за 
рад на терену (пописивачи) - 
подршка за повећање обухвата, 

• Техничка помоћ (Експертска 
подршка), развој капацитета и обука 
за локалне пореске администрације 
која се односи на: 
 

o Техничке, правне и 
административне изазове за 
правилно и праведно 
спровођење Закона о порезу 
на имовину и осталих 
повезаних прописа 

o Јачање и побољшање 

перформанси локалне 

пореске администрације у 

оквиру датих средстава 

Учешће и односи са грађанима/привредом Техничка помоћ (Експертска подршка), развој 

капацитета и обуке за: 

• побољшање транспарентности, 

учешћа и одговорности према 

пореском обвезнику (грађанима и 

пословном сектору), који се 

односе на трошење прикупљених 

пореских прихода са циљем да се 

побољша пружање услуга у 

складу са потребама пореских 

обвезника, 

• унапређење и подршку за односе 

са јавношћу / комуникацију са 

грађанима и пословним сектором 

а која се односи на опорезивање 

имовине. 

Овом компонентом подршке је обухваћено 

руководство јединице локалне самоуправе, 

локална пореска администрација, одељење 

за финансије и друге повезане структуре 

локалне самоуправе, са циљем побољшања 

транспарентности, учешћа и одговорности 

према пореским обвезницима. 
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Све јединице локалне самоуправе којима буде додељена подршка у оквиру овог пакета 

подршке, имаће могућност учешћа у Подстицајном фонду који је укупног износа од 1.000.000 

швајцарских франака. Додела средстава из овог фонда је заснована на принципу такмичења. 

Циљ је да буду награђене оне јединице локалне самоуправе које буду најуспешније у повећању 

наплате и пореског обухвата. 
 

 

2. Подршка Пакет Б 

Кроз овај пакет пружа се експертска подршка градовима у области унапређења 

администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе. 

 
2.1. Услови за подршку Пакет Б 

 

Право да се пријаве за "подршку Пакет Б" имају сви заинтересовани и мотивисани градови у 

Србији који имају преко 100.000 становника, осим града Зајечара подржаног у оквиру 

Пројекта „Општински економски развој у источној Србији “. 
 

У пријави је потребно да град који се пријављује образложи разлоге за пријаву за подршку 

програма, односно да објасне на који начин ће се унапредити рад локалне пореске 

администрације и ефикасност у опорезивању. Градови који се пријављују за подршку у оквиру 

овог пакета, подносе искључиво индивидуалну пријаву. 
 

2.2. Садржај подршке за Пакет Б 
 

Елементи подршке за Пакет Б Компоненте подршке за Пакет Б 

Унапређење опорезивања имовине Техничка помоћ (Експертска подршка), развој 
капацитета и обука за локалне пореске 
администрације која се односи на: 

• Техничке, правне и административне 
изазове за правилно и праведно 
спровођење Закона о порезу на 
имовину и осталих повезаних 
прописа 

• Јачање и побољшање перформанси 
локалне пореске администрације у 
оквиру датих средстава, 

• Подизање значаја локалних пореских 
администрација и њиховог учешћа у 
унапређењу правног оквира ради 
ефикаснијег, транспарентнијег и 
правичнијег опорезивања имовине. 

 

Максималан број градова који може бити изабран за Пакет подршке Б је 7. 

 

Дијалог и заступање у области опрезивања имовине 

Све изабране партнерске јединице локалне самоуправе, у оквиру Пакета А и Пакета Б, ће 

имати прилику да посебно допринесу дијалогу којим се креира и побољшава спровођење 

политике у области пореза на имовину који ће се спроводити уз подршку програма између 
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Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија и Сталне 

конференције градова и општина, у циљу унапређења на пољу опорезивања имовине 

(посебно у смислу нових електронских решења у овој области) и јачања сарадње између 

локалног и републичког нивоа управљања. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ   

Документацију за подношење пријава за доделу пакета подршке чине: 

1) Захтев за доделу пакета подршке са обавезном назнаком за који пакет се аплицира, А 

или Б (потписан и печатиран од стране градоначелника/председника општине на меморандуму 

јединице локалне самоуправе); Јединице локалне самоуправе имају право да аплицирају само 

за један од понуђених пакета. 

2) Образац Пријавни формулар за пакет подршке јединицама локалне самоуправе 

(попуњен, потписан и печатиран од стране начелника општинске/градске управе на прописаном 

обрасцу); 

3) Образац Упитник за локалне пореске администрације (попуњен, потписан и печатиран 

од стране начелника општинских/градских управа); 

4) Образац Изјава о заједничкој апликацији за пакет подршке јединици локалне 

самоуправе (попуњен, потписан и печатиран од стране начелника општинских/градских управа) 

уколико се подноси заједничка апликација. 

Напомена: Неопходно је да свака јединица локалне самоуправе која се пријављује за пакете 

подршке (било самостално или кроз заједничку апликацију), достави претходно наведене 

обрасце под редним бројевима 1-3. Образац под редним бројем 4 у обавези су да доставе све 

јединице локалне самоуправе које пријаву подносе у оквиру заједниче апликације. 

Наведени обрасци се могу преузети са интернет презентација: 

- Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/  

- Сталне конференције градова и општина http://www.skgo.org/  

Документацију за подношење пријава потребно је доставити у електронском облику са јасном 
назнаком: “Пријава за Пакет подршке јединицама локалне самоуправе за Програм Реформе 
пореза на имовину -  унапређење администрирања пореза на имовину и јачања функције добре 
управе” са обавезним називом јединице локалне самоуправе која се пријављује. 

 

Пријаве се достављају у скенираној верзији електронским путем на следећу адресу: 
msp.paketi@mduls.gov.rs 

 
Рок за достављање пријава је 31. октобар 2017. године до 17.00 часова. 

 

Благовременим ће се сматрати пријаве које су пристигле до последњег дана истека рока за 

подношење пријава. Неблаговремене, односно пријаве које стигну после рока, неће се 

разматрати.  

 

Пријаве се подносе на српском језику. 

 

 

 

 

mailto:msp.paketi@mduls.gov.rs
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА – ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Образац Пријавни формулар за пакете подршке јединицама локалне самоуправе је обавезан 

део документације за подношење пријава. Детаљно упутство за попуњавање обрасца је дато у 

наставку текста. 

А     ОПШТИ ПОДАЦИ 

А1   Индивидуална или заједничка апликација. Потребно је назначити да ли јединица локалне 

самоуправе аплицира самостално или у оквиру заједничке апликације са другим географско / 

функционално повезаним јединицама локалних самоуправа. 

А2 Назив јединице локалне самоуправе. Потребно је унети назив града/општине 

А3 Број становника. Потребно је унети последње доступне званичне податке који се односе 

на укупан број становника на територији јединице локалне самоуправе. 

А4 Укупан број запослених. Потребно је унети укупан број запослених у градској/општинској 

управи. 

А5  Како је у вашој јединици локалне самоуправе систематизована функција/јединица 

локалне пореске администрације? Да ли је локална пореска администрација организована 

као одељење, сектор или на други начин. 

А5а  Колико људи ради на пословима локалне пореске администрације? Број запослених који 

раде на пословима у локалној пореској администрацији. 

А5б  Који апликативни информациони систем користи локална пореска администрација? 

Потребно је навести пун назив софтверског решења које користи локална пореска 

администрација. 

А6  Контакт особа и е-маил адреса контакт особе. Потребно је унети име и презиме контакт 

особе као и емаил адресу на коју ћете бити обавештени о коначном исходу конкурса. 

Б    ОБЛАСТ ПОДРШКЕ ЗА КОЈУ АПЛИЦИРАТЕ 

Б1 Молимо вас да укратко опишете разлоге због којих аплицирате за примену пакета 

подршке за унапређење администрирања пореза на имовину и јачања функције добре 

управе. Потребно је навести основне разлоге због којих постоји потреба за унапређењем 

администрирања пореза на имовину, потенционална сопствена спремност за залагање и 

инвестирање сопствених ресурса ради ефикасније наплате пореза на имовину и јачања 

функције добре управе у вашој јединици локалне самоуправе. Приликом описивања 

основних разлога, неопходно је да прецизно наведете (1) проблеме са којима се суочава 

град/општина, (2) проблеме са којима се суочавају грађани/привреда када је реч о 

питањима пореза на имовину и функције добре управе јединице локалне самоуправе. 

Уколико се подноси заједничка међуопштинска апликација потребно је навести разлоге и 

перспективе које са собом носи међуопштинска сарадња у предметној области. Навести 
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прилике које су навеле на потребу удруживања са конкретним јединицама локалне 

самоуправе у заједничкој апликацији. 

Б2 Да ли постоји веза између предметне области подршке и развојне стратегије/плана ваше 

јединице локалне самоуправе? 

        Потребно је заокружити један од понуђених одговора. 

      Уколико је ваш одговор потврдан, опишите везу између предметне области подршке и 

развојне стратегије јединице локалне самоуправе. Такође, назначите на ком нивоу (циљ – 

специфични циљ –активност/пројекат) је предметна област подршке повезана са вашом 

развојном стратегијом/планом. 

Б3  Да ли је ваша јединица локалне самоуправе у последње 4 године већ реализовала 

активности у оквиру предметне области подршке? 

         Потребно је заокружити један од понуђених одговора. 

         Уколико је ваш одговор потврдан, наведите активности које су реализоване у претходном 

периоду у циљу унапређења администрирања пореза на имовину и јачања функције добре 

управе. Можете навести и активности чија је реализација у току. Такође, уколико су неке од 

поменутих активности реализоване у сарадњи са другим јединицама локалне самоуправе, 

кроз међуопштинску сарадњу, навести и детаљно описати исте. 

         Уколико је ваш одговор негативан, наведите на који начин би сте спровели активности 

унапређења опорезивања имовине, као и на који начин, и уз помоћ којих механизама бисте 

унапредили управљање темом и односе са грађанима/привредом у оквиру ваше јединице 

локалне самоуправе.  

        Уколико су активности биле финансиране из средстава међународне помоћи и донација 

потребно је навести назив пројекта који је подржао активности у јединици локалне 

самоуправе и период реализације. 

Б4 Да ли је ваша јединица локалне самоуправе спремна да обезбеди одговарајући број 

запослених који ће учествовати у реализацији предвиђених активности? 

         Потребно је заокружити један од понуђених одговора. 

         Уколико је ваш одговор потврдан, укратко образложите на који начин ћете обезбедити 

доступност запослених за учешће у предвиђеним активностима (као на пример број 

запослених, начин на који планирате да организујете запослене за потребе реализације 

планираних активности, и сл.). 

Ц ПАКЕТ ПОДРШКЕ – OЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ И ОДРЖИВОСТ   

Ц1  Главни изазови са којима се суочава ваша јединица локалне самоуправе, а чијем 

превазилажењу ће допринети имплементација предметног пакета. Потребно је укратко 

навести главне потребе и изазове са којима се суочава ваша јединица локалне самоуправе 

у области администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе, а чијем 

задовољењу и превазилажењу ће допринети реализација предметних пакета. Приликом 

идентификовања потреба и изазова покушајте да будете што конкретнији (нпр. потребно је 

навести конкретне делове или функције у области унапређења администрирања пореза на 

имовину и јачања функције добре управе за чије унапређење вам је потребна подршка, 

конкретно дефинисати шта је у оквиру дате области потребно унапредити, са којим 

тешкоћама и проблемима се запослени суочавају и сл.). 
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Ц2 Молимо вас да укратко опишете очекивани ефекат који ће се постићи реализацијом 

планираних активности у оквиру пакета подршке за унапређење администрирања 

пореза на имовину и јачања функције добре управе у јединици локалне самоуправе 

Потребно је навести какав се ефекат очекује након имплементације пакета подршке на 

вашу јединицу локалне самоуправе. Такође, важно је да наведете ефекте које ће 

реализација планираних активности произвести на грађане/привреду, тј. да оцените и 

образложите разлоге оцене очекиваног степена задовољства грађана/привреде 

постигнутим ефектима. У случају заједничке апликације потребно је навести предности 

међуопштинске сарадње. 

Ц3 Одрживост резултата остварених кроз реализацију пакета подршке. Потребно је навести 

начин на који планирате да, по завршетку реализације планираних активности, обезбедите 

одрживост остварених резултата, а у циљу обезбеђивања даљег развоја области 

управљања порезом на имовину и функцијом добре управе. У случају заједничке 

апликације објаснити на који начин ће се успостављења међуопштинска сарадња 

наставити. 

Ц4   Управљање приходима од пореза на имовину. Потребно је навести начин на који се 

планира буџетирање (расподела) прихода од пореза на имовину након завршетка 

реализације планираних активности, као и како се планира укључивање грађана/привреде 

у процесу планирања расподеле средстава. Уколико јединица локалне самоуправе планира 

или већ спроводи одређени међуопштински инфраструктурни пројекат потребно је укратко 

описати планиране/спроведене активности.  

КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПАКЕТА  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА    

Основни критеријуми и принципи: 

Пакет А 

Јединица локалне самоуправе може да поднесе пријаву на два начина: 

1. Индивидуално  

2. Кроз заједничку међуопштинску апликацију 

Укупан број јединица локалних самоуправа које ће бити одабране за пакет подршке А – 40; 

Величина јединица локалне самоуправе - до 100.000 становника; 

Територијална заступљеност - Могућност да аплицирају имају јединице локалне самоуправе из 

статистичких региона Војводине, Шумадије и западне Србије, и јужне и источне Србије, где 

најмање 27 локалних самоуправа мора бити са територије статистичких региона Шумадије и 

западне Србије и јужне и источне Србије.  

Девет јединица локалне самоуправе из региона источне Србије које су подржане кроз 

пројекат „Општински економски развој у источној Србији“ (Велико Градиште, Голубац, 

Кладово, Мајданпек, Сокобања, Бољевац, Књажевац, Неготин и град Зајечар) као и  16 

локалних самоуправа подржаних кроз пројекат „Унапређење регистра пореских обвезника“ 

у имплементацији Програма Европски Прогрес (Црна Трава, Бујановац, Владичин Хан, Блаце, 

Рашка, Тутин, Бела Планака, Ивањица, Бабушница, Прибој, Алексинац, Прешево, Босилеград, 

Пријепоље, Трговиште и Гаџин Хан), не могу  аплицирати за Пакете подршке. 
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Уколико је поднета заједничка међуопштинска апликација – најмање 8 географски / 

функционално повезаних јединица локалне самоуправе могу поднети заједничку апликацију; 

Заједничке међуопштинске апликације имаће предност приликом оцењивања поднетих 

пријава. 

Пакет Б 

Укупан број градова који ће бити одабрани за пакет подршке Б – 7; 

Величина градова - преко 100.000 становника (рачунајући градове Београд, Нови Сад, Ниш и 

Крагујевац, који ће самом пријавом бити укључени у пакет подршке Б). Пријаве које 

задовољавају услове из Упутства за подношење пријава оцењиваће се у складу са следећим 

критеријумима за оцењивање: 

• Индивидуална или заједничка апликација (у случају пријаве за Пакет Б, подноси се 

искључиво индивидуална пријава) 

• Мотивација 

• Потребе 

• Капацитети   

 Важно је напоменути да ће у обзир бити узете само пријаве чији укупан број бодова је 45 или 

више. Табеларни приказ критеријума за оцењивање дат је у наставку текста: 

Критеријуми за оцењивање* 
Макс. бр. 

бодова 

Ознака  у 

упитнику 

ИНДИВИДУАЛНА АПЛИКАЦИЈА1 5 A1 

ЗАЈЕДНИЧКА АПЛИКАЦИЈА2 (10 и више јединица локалних самоуправа) 30 А1 

ЗАЈЕДНИЧКА АПЛИКАЦИЈА (8-9 јединица локалних самоуправа) 20 A1 

 МОТИВАЦИЈА  10 Б 

Разлози за аплицирање за одабрану област подршке 10 Б1 

ПОТРЕБЕ  25 Б, Ц 

Веза између области подршке и развојне стратегије/плана јединице локалне 

самоуправе. 
5 Б2 

Објашњење очекиваних ефеката. 5 Ц2 

Изазови/проблеми чијем превазилажењу ће допринети реализација пакета за 

који се аплицира. 
5 Ц1 

Обезбеђење одрживости резултата остварених кроз реализацију пакета. 5 Ц3 

Управљање приходима од пореза на имовину 5 Ц4 

КАПАЦИТЕТИ 10 Б, Ц 

Претходно реализоване активности у оквиру предметне области подршке3 5 Б3 

Спремност да се обезбеди одговарајући број запослених и простор за 

реализацију планираних активности.  
5 Б4 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  75 

                                                      

*Напомена: Свака поднета пријава се оцењује индивидуално. У случају заједничке апликације, оцењује 
се свака појединачна пријава јединице локалне самоуправе, и у зависности да ли је пријава поднета 
самостално или као део заједничке апликације, додељује се припадајући број бодова: 
1  Уколико јединица локалне самоуправе аплицира искључиво индивидуално, мимо групне апликације, 
максималан број бодова који се могу доделити је 5 
2 Јединица локалне самоуправе која своју пријаву подноси као члан заједничке апликације, максимално 
може добити 30 бодова у групи 10 И више, односно 20 бодова у групи 8-9 локалних самоуправа 
3 Претходне активност јединица локалне самоуправе у области унапређења опрезивања имовине и 

јачања добре управе које су спроведене сопственим ресурсима и иницијативама ће се сматрати 

предношћу и позитивно оцењивати 
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ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија и Стална 

конференција градова и општина, заједно са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу СДЦ, 

у оквиру “Програма реформе пореза на имовину - подршка унапређењу пореза на имовину и 

добре управе" расписују јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа за 

имплементацију пакета подршке за унапређење администрирања пореза на имовину и јачања 

функције добре управе у градовима и општинама.  

У циљу избора 40 јединица локалне самоуправе, односно 7 градова, биће формирана Комисија, 

која ће донети одлуку о избору општина и градова у којима ће се имплементирати пакети 

подршке за администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе. Комисију ће 

сачињавати представници Пројектног тима, Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, Министарства Финансија и Сталне конференције градова и општина.  

Приспеле пријаве за избор 40 јединица локалне самоуправе, односно 7 градова ће бити 

достављене Министарству државне управе и локалне самоуправе у Београду, односно 

Пројектном тиму. 

Комисија ће извршити евалуацију јединица локалне самоуправе распоређених по групама у 

складу са специфичним критеријумима дефинисаним у овом Упутству и усвојити предлог о 

избору 40 јединица локалне самоуправе, односно 7 градова за дефинисане пакете подршке.  

Програм Реформе Пореза на Имовину задржава право да у процесу селекције контактира 

јединице локалне самоуправе, пријављене за подршку, у вези евентуалних појашњења. 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА О ИЗБОРУ   

Подносиоци пријава чије су пријаве одабране ће о резултатима одабира бити обавештени 

електронским путем у року од 10 дана након доношења коначне одлуке о одабиру. 

Подносиоци пријава чије пријаве нису одабране ће о резултатима одабира бити обавештени 

електронским путем у року од 15 дана након доношења коначне одлуке о одабиру. 

ПРОЦЕС УСАГЛАШАВАЊА И ПОТПИСИВАЊЕ МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ  

Подносиоци пријава чије су пријаве одабране ће, пре потписивања Меморандума о 

разумевању, уз подршку Пројектног тима приступити процесу усаглашавања својих 

специфичних потреба са стандардизованим пакетом подршке који им је додељен (у циљу 

коначног дефинисања приоритетне врсте и обима експертске подршке која ће им бити 

додељена). Планирани период процеса усаглашавања је месец дана. 

Меморандум о разумевању се потписује посебно са сваком јединицом локалне самоуправе која 

је изабрана за један од понуђених пакета подршке (А или Б), било да се ради о заједничкој или 

индивидуалној пријави.  

Након потписивања Меморандума о разумевању активности на спровођењу пакета почеће у 

року од месец дана. 


