
 

  
29. мај 2019. 

Потписан Меморандум о разумевању  
 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, као и представници и 

представнице 96 локалних самоуправа, потписао је Меморандум о разумевању о 
активностима у области доброг управљања са програмом Swiss PRO, који 
подржава Влада Швајцарске.  

Потписивање Меморандума о разумевању представља важан корак ка 
стварању општинских кадровских капацитета који ће унапредити рад локалних 
самоуправа у складу са принципима доброг управљања: одговорности, 
транспарентности, ефикасности и ефективности, учешћа, једнакости и 
недискриминације. 

Потписане Меморандуме о разумевању у области доброг управљања 
градоначелницима и председницима/цама општина уручио је  министар државне 
управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и директорка Швајцарске канцеларије 
за сарадњу са Србијом и саветница у амбасади Швајцарске у Србији Урсула 
Лојбли.  

„Swiss PRO програм, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и 
општина и уз подршку Министарства, управо ради на унапређењу поступања 
локалних самоуправа у складу са принципима доброг управљања, а то је један од 
основних циљева овог развојног програма У протеклих 15 година, у сарадњи са 
Владом Швајцарске, радили смо на преносу знања и швајцарских искустава о 
добром управљању у Србији како бисмо још више приближили локалну управу 
својим грађанима. Поступања награђених локалних самоуправа служе као 
показатељи да добро управљање не представља апстрактан појам, већ да се 
усвајањем његових принципа у свакодневном раду, кроз плански, координисани и 
предани приступ локалних функционера и службеника, може на најбољи начин 
одговорити на конкретне потребе и очекивања грађана“, закључио је Ружић. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић се захвалио 
представницима ЕУ ПРО у Србији, Министарству државне управе и локалне 
самопураве и министру Бранку Ружићу који су још једном Краљеву изашли у 
сусрет и омогућили да, уз помоћ средстава Републике Србије и средстава страних 
организација, наставимо да развијамо наш град. 

„Грађани Краљева су навикли да Градска управа града Краљева на сваком 
конкурсу, различитих министарстава  Владе републике Србије и страних 
организација које имају своја представништва у Србији, добија значајна 
финансијска средства и техничку помоћ. Данас сам са представницима УНОПС-а у 
Србији потписао Меморандум о разумевању у области доброг управљања, при 
чему је град Краљево добио техничку подршку у вредности од 29.360 евра, ЕУ 
ПРО обезбеђује 24.600 евра, а учешће града Краљева је 4.740 евра“, изјавио је 
градоначелник Краљева. 

„Овај новац ћемо искористити како бисмо припремили техничку 
документацију за одвођење отпадних вода у нашој индустријској зони у Шеовцима 
и на тај начин смо омогућили свим фабрикама, како домаћим, тако и страним, које 
послују на овом подручју, одвођење отпадних вода“, образложио је Терзић, па 



подсетио да у Шеовцу постоје домаће фабрике „ГИР“ и „Радијатор“, али и страна 
фабрика „Тај групе“, која ће бити отворена током ове године.  

Свечаном догађају присуствовали су представници и представнице 
Министарства државне управе и локалне самоуправе, Швајцарске канцеларије за 
сарадњу, релевантних државних институција, међународних организација као и и 
градоначелници, председници и председнице општина. 

Програм Swiss PRO се спроводи у 99 јединица локалне самоуправе, у два 
региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. 
Активности програма, Влада Швајцарске подржава са укупно 5,8 милиона евра, а 
спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у 
партнерству са Сталном конференцијом градова и општна (СКГО). 

 


