
Говор Председника општине Горњи Милановац 
на отварању Регионалне конференције 

„Простор без граница ‐ Спровођење ЕУ политика за одрживи развој локалних заједница 
у Србији“ 

Горњи Милановац, 4. октобар 2012. 

Уважена  Екселенцијо  амбасадоре  Камсваг,  поштовани  замениче  директора 
Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, уважени градоначелници и 
председници општина, пријатељи, даме и господо, 

Велико ми је задовољство, да вас као председник општине Горњи Милановац која је 
домаћин данашњег скупа, у своје и име грађана Горњег Милановца, поздравим и пожелим 
вам  добродошлицу  на  регионалну  конференцију  „Простор  без  граница  ‐  Спровођење 
политика Европске Уније за одрживи развој локалних заједница у Србији“. 

С  обзиром да  општина  Горњи Милановац поклања посебну  пажњу међународној  и 
међуопштинској  сарадњи,  изузетна  нам  је  част  што  се  овога  пута  налазимо  у  улози 
домаћина  конференције  која  промовише  идеју  сарадње  локалних  заједница  у  циљу 
развоја.

Као општина, велику захвалност за многе значајне пројекте у нашој средини дугујемо 
управо  пријатељима  из  локалних  заједница широм  Србије  и  Европе,  са  којима  смо  кроз 
културну, економску и размену искустава добре праксе постепено успоставили вишеструке 
пријатељске,  али  и  културне  и  економске  односе.  Општина  Горњи  Милановац  данас 
одржава  интензивне  односе  сарадње  са  Норвешком,  Словенијом,  Македонијом, 
Румунијом, Пољском, Грчком и многим другима, а та сарадња је кроз различите пројекте 
ширена и на друге локалне самоуправе из наше земље. На тај начин успостављена  је пре 
свега мрежа контаката која нам често пружа суштински важне информације о пројектима за 
које  смо  као  средина  заинтересовани,  али  и  веће  могућности  за  успех  кроз  заједнички 
наступ  са  партнерима  са  којима  делимо  заједничке  циљеве.  Најзначајнији  резултат  ове 
сарадње  је  ипак  што  се  она,  поред  званичних  односа  које  имају  локалне  заједнице, 
спонтано проширила и на носиоце културног и привредног живота у нашим срединама. 

Налазимо се у времену када наша држава улаже велике напоре да испуни неопходне 
услове  како  би  постала  члан  Европске  уније,  све  са  циљем  да  остваримо  већи  развој  и 
напредак и сигурну будућност за наше грађане. Значај уласка у Европску унију посебно  је 
велики за локалне заједнице, које ће на потпуно нов начин морати да конципирају  своје 
планове  за  локални  и  регионални  економски  развој,  јавне  набавке,  јавне  услуге,  усвоје 
нове законске оквире за комуналне послове, спроведу високе стандарде у области заштите 
животне  средине  и  одрживог  развоја.  Како  бисмо  ове  промене  дочекали  спремни  и 
искористили све добре ефекте уласка у Европску унију, веома је важно да се припремимо и 
на време сагледамо услове који се пред нас већ постављају у овом моменту, али и оне за 
које можемо реално очекивати да ће тек бити пред нас постављени. 

То  је  један  од  основних  разлога  због  којих  смо  данас  овде,  да  научимо  како  да 
искористимо што више од читавог система фондова Европске Уније и програма за подршку 
општинама  у  овом процесу,  али и да  сагледамо нови оквир и  прилике  које  се  отварају  у 
фази  приступања  који  тек  треба  да  буду  искоришћени  од  стране  локалних  самоуправа. 
Поред  тога,  овде  смо да  пошаљемо поруку  да  је  неопходно додатно обратити  пажњу на 
локалне  самоуправе  Подунавског,  Моравичког,  Поморавског,  Шумадијског,  Расинског  и 
Топличког округа, које би у будућем програмском циклусу Инструмента за претприступну 
помоћ морале да буду више заступљене. Тиме би се овим локалним самоуправама и овим



окрузима  пружила  додатна  могућност  да  унапређују  социо  економски  положај  својих 
грађана, а истовремено и обезбеђују равномерни регионални развој читаве земље. 

Регионална  конференција  представља  завршетак  активности  на  пројекту  ’’Јачање 
капацитета управе за приступање Србије Европској унији’’ који је реализован као наставак 
пројекта ’’Јачање капацитета управе за интеграцију Србије у Европску унију’’. Спроведен је 
у  партнерству  између  Канцеларије  за  европске  интеграције  Владе  Републике  Србије  и 
Београдске  отворене  школе  уз  финансијску  подршку  Министарства  иностраних  послова 
Краљевине Норвешке  кроз  програм билатералне  сарадње Влада  Краљевине Норвешке и 
Републике Србије. 

Сматрам  да  сви  ми  јасно  препознајемо  заједнички  интерес  да  ову  конференцију 
схватимо као одличан начин да се чврсто повежемо, разменимо недоумице, али и искуства 
и научимо како да заједно начинимо искорак, на корак ближе Европској унији. 

Желим вам успешну сарадњу и добре разултате на овој Конференцији и још једном  ‐ 
добродошли у општину Горњи Милановац!


