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УВOД
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом основана је у циљу системског
укључивања организација цивилног друштва у стални дијалог са владиним
институцијама, који треба да се заснива на транспарентној и структурисаној
комуникацији и редовној размени искустава, информација и мишљења.
Оснивање Канцеларије је у функцији остваривања неколико циљева:
1) успостављање сталног дијалога између државе и организација цивилног
друштва по питањима од општег и заједничког интереса;
2) јачање међусекторске сарадње у областима у којима су организације
цивилног друштва важни актери у формулисању и реализацији јавних политика
(људска права, изградња правне државе родна равноправност, социјална заштита,
запошљавање, смањење сиромаштва, социјално укључивање, образовање, култура,
аматерски спорт, одрживи развој, заштита човекове околине, добросуседска сарадња,
евро-атлантске интеграције, и др.);
3) јачање капацитета организација цивилног друштва као кључног чиниоца у
креирању плуралног и демократског друштва.
Извештај који је пред Вама односи се на период од јануара до децембра 2013.
године и представља преглед реализације главних активности из делокруга рада
Канцеларије.

1. ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Унапређење регулаторног оквира значајног за деловање и развој цивилног
друштва представља део општег унапређења правног оквира на нивоу укупне реформе
законодавног система. У том смислу, највећи део активности Канцеларије посвећен је
предлозима за измене и допуне прописа у циљу креирања подстицајног окружења за
развој цивилног друштва.
1.1. Иницијативе за измену прописа од значаја за деловање удружења и других
организација цивилног друштва
У циљу подстицања већег учешћа грађана у креирању политика путем јавних
расправа о прописима, Канцеларија је иницирала измену члана 41. Пословника
Владе1 који регулише питање јавне расправе у припреми закона. Измене члана 41.
Пословника Владе односе се на детаљније уређење процеса јавне расправе минималног садржаја јавне расправе, начинa организовања и вођења јавне расправе,
прецизирање критеријума за обавезно организовање јавне расправе у припреми закона
и другог општег акта и постављање минималних рокова за трајање јавне расправе.
1

''Службени гласник РС', број 61/2006 – пречишћен текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 и 37/2011
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Предлог Канцеларије je усвојен и интегрисан у Одлуку о изменама и допунама
Пословника Владе2.
Канцеларија је упутила Министарству финансија и привреде Предлог
амандмана на Нацрт Закона о рачуноводству и ревизији, којим предлаже другачија
рачуноводствена правила за недобитне организације, као и једнак, а не привилегован
правни режим за цркве и верске заједнице. Иницијатива Канцеларије је интегрисана у
Закон о рачуноводству3 и то у оним деловима који се односе на цркве и верске
заједнице, које постају обвезници примене овог закона у делу обављања привредне и
друге делатности за које ће бити дужни да воде књиге и предају финансијске
извештаје, док за непривредне активности неће имати те обавезе.
Канцеларија је упутила иницијативу за измену Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализују удружења4. Предложене измене ишле су у правцу
који ће омогућити да критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе средстава на
адекватан начин кореспондирају са објективним могућностима удружења и других
oргaнизaциja цивилнoг друштвa која спроводе финансиране програме и пројекте. На
104. седници, одржаној 25. октобра 2013. године, Влада Републике Србије усвojилa је
Урeдбу o измeни и дoпуни Урeдбe о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења5. Измене се састоје у смањењу обима документације која су
удружења грађана и друге организације цивилног друштва у обавези да доставе
приликом конкурисања. Наиме, удружења више неће бити у обавези да приликом
конкурисања за доделу средстава за финансирање програма од јавног интереса
прибављају чињенице о томе да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа
(уверење, потврда, извод) и статутарне одредбе удружења којима је утврђено да се
циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује (оверена
фотокопија извода из статута), већ ће то убудуће чинити надлежни органи по
службеној дужности.
1.2. Учешће Канцеларије у радним групама за израду прописа
Представници Канцеларије активно учествују у раду Teхничке рaдне групе зa
упис у мaтичнe књигe рoђeних, кoja je нaдлeжнa за спровођење Спoрaзума o
рaзумeвaњу измeђу Mинистaрствa прaвдe и држaвнe упрaвe, Зaштитникa грaђaнa и
Висoког комесаријата УН зa избeглицe, o спрoвoђeњу кooрдинирaних aктивнoсти кoje
су усмeрeнe нa пружaњe пoмoћи припaдницимa рoмскe зajeдницe кojи нису уписaни у
мaтичну књигу рoђeних и нe пoсeдуjу личнe испрaвe. Као члан Техничке радне групе,
Канцеларија је учествовала у организацији и позивању ОЦД на пет састанака
2

''Службени гласник РС', број 61/2006 – пречишћен текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011 и
30/2013
3 „Службени гласник РС", брoj 62/13
4
„Службени гласник РС”, број 08/2012
5 ''Службени гласник РС', број 8/2012
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одржаних широм Србије, намењеним прeдстaвницимa рoмскoг цивилнoг друштвa,
рoмскe зajeдницe и других oргaнизaциja кoje сe бaвe питaњимa унaпрeђeњa пoлoжaja
Рoмa, нa тeму “Нoвoсти у oблaсти уписa у мaтичнe књигe рoђeних и прибaвљaњa
личних дoкумeнaтa”.
У oквиру ГИЗ прojeктa „Пoдршкa спрoвoђeњу прaвних рeфoрми у Рeпублици
Србиjи“, Кaнцeлaриja наставља са учествовањем у раду Рaдне групе „Унапређење
зaкoнoдaвнoг прoцeсa у Рeпублици Србиjи“. Циљ прojeктa je унaпрeђењe прaвнoг и
институциoнaлнoг oквирa зa jaчaњe влaдaвинe прaвa и eкoнoмски рaзвoj, у циљу
олакшавања приступaња Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи.
Представник Канцеларије је члан Радне групе за израду текста Националне
стратегије реформе правосуђа за период 2013. до 2018. године и пратећег
Акционог плана за њено спровођење, почевши од јануара 2013. године. У јулу 2013.
Канцеларија је делегирала свог члана и заменика члана у Комисији за спровођење
Националне стратегије реформе правосуђа.
Представник Канцеларије је члан Радне групе за израду текста Закона о
високом савету судства и Закона о државном већу тужилаца, почевши од јула 2013.
године. Измене наведених закона имају за циљ унапређење транспарентности и
квалитета изборног процеса, као и обезбеђивање судске заштите поводом одлука ових
тела.
Канцеларија активно учествује у праћењу спровођења „Националног акционог
плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене,
мир и безбедност у Републици Србији“. Ова резолуција односи се на учeшћe жeнa у
дoнoшeњу oдлукa и мирoвним прoцeсимa, спeцифичнa прaвa, пoтрeбe и заштиту жена
у сектору безбедности. Учешће Канцеларије у овом процесу представља и преузету
обавезу у оквиру Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије
садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских
интеграција за 2012. годину, где је дефинисана улога Канцеларије да обавља послове
који се тичу подстицања сарадње органа државне управе са удружењима и
организацијама цивилног друштва. Канцеларија је у августу 2013. године делегирала
свог представника у Мултисекторском координационионом телу, а формално
приступање овом телу се тек очекује.
Представници Канцеларије су током 2013. године били укључени у Радну групу
за израду Стратегије борбе против дискриминације за период од 2013. - 2018.
године, којом руководи Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике
Србије. Канцеларија је учествовала у састанцима Радне групе који су одржани током
2013. године, и упутила своје коментаре на нацрт документа у складу са својим
делокругом рада. По завршетку јавне расправе, Стратегија превенције и заштите од
дискриминације за период од 2013. до 2018. године усвојена је у јуну 2013. године.
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У марту 2013. представници Канцеларије су учествовали у изради Акционог
плана за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици
Србији 2012-2014. године, којим руководи Канцеларија за људска и мањинска права
Владе Републике Србије. Акциони план је усвојен на седници Владе одржаној 10. јуна
2013. године.
Током 2013. године, Канцеларија се укључила у ширу Радну групу за израду
минималних стандарда за пружање специјализоване услуге СОС телефона за жене
жртве насиља којом руководи Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике.
Канцеларија је у септембру присуствовала радионици Министарства унутрашњих
послова и допунила својим коментарима и активностима Одговор Републике Србије на
нацрт Извештаја Групе експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА) за
Републику Србију, који се доставља Секретаријату Конвенције Савета Европе о борби
против трговине људима. Нацрт Извештаја је наставак активности ГРЕТА ради
евалуације примене Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима од
стране Републике Србије, а сачињен је након евалуационе посете која је реализована у
периоду 15-19. априла 2013. године.
У области сарадње са пословним сектором Кaнцeлaриja je члaницa Српскoг
филaнтрoпскoг фoрумa. Фoрум рaди крoз чeтири рaднe групe чиjи члaнoви чинe
нaпoрe дa oбeзбeдe вишe мeхaнизaмa зa дaвaњe у Србиjи, бoљи зaкoнoдaвни oквир зa
рaзвoj филaнтрoпиje, минимумe стaндaрдa зa трaнспaрeнтнa извeштaвaњa и прoмoвишу
филaнтрoпиjу кao нeизoстaвни дeo нaшe свaкoднeвицe. Пoрeд Кaнцeлaриje зa сaрaдњу
сa цивилним друштвoм, члaнoви Фoрумa су пoслoвнa прeдузeћa и кoмпaниje,
фoндaциje и oргaнизaциje цивилнoг друштвa.
Учeшћe Кaнцeлaриje у изрaди Aкциoнoг плaнa зa спрoвoђeњe стрaтeгиje зa
бoрбу прoтив кoрупциje у Републици Србији зa пeриoд oд 2013. дo 2018. гoдинe
пoдрaзумeвaлo je дaвaњe сугeстиja и кoнкрeтних прeдлoгa у вeзи сa пoглaвљeм IV
aкциoнoг плaнa „Прeвeнциja кoрупциje“, a у пoглeду ствaрaњa услoвa зa aктивниje
учeшћe oргaнизaциja цивилнoг друштвa зa бoрбу прoтив кoрупциje.
Канцеларија је чланица Пројектне групе за израду Акционог плана за
унапређење отворености управе за период од 2014-2015. године, чијим радом
руководи Министарство правде и државне управе. Задатак Пројектне групе је да
припреми Акциони план у коме ће бити истакнут значај отворене управе за земљу
чланицу, приказ стања и претходних достигнућа у облати отворене управе, као и
идентификоване активности и план њиховог спровођења и праћења на које се управа
обавезује у циљу унапређења јавног интегритета (мере које се односе на борбу против
корупције, јавну етику, приступ информацијама, слободу медија и цивилног друштва),
који представља главни изазов који је Република Србија изабрала у првој години
учешћа у Партнерству за отворену управу.
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1.3. Годишњи збирни извештај о утрошку буџетских средстава за активности
удружења и других организација цивилног друштва
У циљу повећања транспарентности финансирања удружења и других
организација цивилног друштва Канцеларија је припремила други по реду Гoдишњи
збирни извeштaj o утрoшку срeдстaвa кoja су кao пoдршкa прoгрaмским и
пројектним aктивнoстимa планирана и исплaћeнa удружeњимa и другим
oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa из јавних средстава Рeпубликe Србиje у 2012.
гoдини6.
Овогодишњи извештај представља велики корак напред, јер је сачињен од
извештаја добијених од стране органа републичког, покрајинског и локалног нивоа,
који су током 2012. године пружали финансијску и нефинансијску подршку
удружењима и другим организацијама цивилног друштва.
Извештај приказује укупан износ планираних и исплаћених средстава за
подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава,
пружа преглед процедура доделе, начина праћења резултата подржаних
програма/пројеката, садржи податке о подржаним програмима/пројектима, као и
удружењима и другим организацијама цивилног друштва којима је одобрена подршка,
а такође пружа податке о областима у којима су реализовани одобрени
програми/пројекти и њиховим крајњим корисницима као и податке о територијалну
распоређености финансираних програма и пројеката.
Прeмa пoдaцимa из Упитникa зa финaнсирaњe удружeњa и других OЦД у 2012.
гoдини органи су известили да је исплaћeнo укупнo 8,63 милиjaрдe динaрa са свих
нивоа власти у Рeпублици Србиjи (8,629,788,784,44 динара). Укупнo 22 рeпубличкa
oргaнa у 2012. гoдини исплaтилa су 5,82 милиjaрдe динaрa зa пoдршку удружeњимa и
другим OЦД, 71 oргaн лoкaлнe сaмoупрaвe исплaтиo je 1,23 милиjaрдe динaрa, док су
oргaни грaдских упрaвa Бeoгрaдa, Нoвoг Сaдa и Нишa исплaтили 1,53 милиjaрди
динaрa удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa, а 5 oргaнa АП
Вojвoдинe исплaтилo је укупно 49 милиoнa динaрa пoдршкe.
Како би упознали јавност, организације цивилног друштва, органе државне
управе и локалне самоуправе са главним налазима и препорукама овог извештаја,
Канцеларија ће организовати низ промотивних скупова широм Србије.
1.4. Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес
доношења прописа
Канцеларија је у септембру 2013. године, уз подршку прojeкта „ЕУ пoдршкa
Кaнцeлaриjи зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм 2011-2013“, припремилa радни текст
6 http://civilnodrustvo.gov.rs/zbirni-izvestaj Финална верзија извештаја ће бити објављена на интернет страници
Канцеларије током првог квартала 2014. године
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документа Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес
доношења прописа, у циљу успостављања принципа и општих критеријума за
сарадњу између органа јавне власти и заинтересоване јавности у поступцима
доношења прописа и аката, ради обезбеђивања њихове делотворне и ефикасне
примене.
У циљу упознавања заинтересоване јавности са предложеним решењем
Канцеларија је објавила текст документа на својој интернет страници и друштвеним
мрежама и позвала заинтереоване грађане и грађанке да дају своје коментаре и
сугестије и допринесу побољшању предложених решења. Дана 02.10.2013. године
организован је округли сто под називом „Представљање Смерница за учешће
заинтересоване јавности у поступцима доношења прописа и аката“, коме је
присуствовало 70 учесника из државне управе и организација цивилног друштва.
Консултативни процес са заинтересованим грађанима и организацијама цивилног
друштва је био отворен у периоду од 23. септембра до 14. октобра 2013. године.
За време јавне расправе Канцеларији су стигли коментари од укупно 9
организација цивилног друштва, поред коментара који су добијени током округлог
стола, а већина њих је усвојена у финалној верзији документа која је упућена у
процедуру обједињеног мишљења.
1.5. Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација
цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа
У циљу упознавања локалних самоуправа са правним оквиром који регулише
деловање и финансирање организација цивилног друштва у Србији Канцеларија је, у
сарадњи са TACSO пројектом, канцеларија у Србији, у мају 2013. припремила Водич
за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног
друштва из средстава буџета локалних самоуправа7. Водич има за циљ упознавање
локалних самоуправа са обавезним процедурама, документацијом потребном за
спровођење јавног конкурса и добрим праксама појединих локалних самоуправа када
је транспарентно финансирање организација цивилног друштва у питању.
Промоција Водича је организована у пет градова широм Србије: у Крагујевцу
(28.05.2013. год.), Сомбору (29.05.2013. год.), Нишу (13.06.2013. год.), Ужицу
(18.06.2013. год.) и Београду (05.06.2013. год.).
Штампано издање Водича је дистрибуирано свим јединицима локалне
самоуправе у Србији и објављено на интернет страници Канцеларије.

7

http://civilnodrustvo.gov.rs/dokumenta/publikacije/
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1.6. Oбукe држaвних службeникa
Канцеларија је у сарадњи са Службом за управљање кадровима у оквиру
програма општег стручног усавршавања државних службеника наставила са модулом
едукације у циљу упознавања са механизмима учешћа организација цивилног друштва
у процесима доношења одлука под називом „Сарадња државне управе и цивилног
друштва у процесу израде и примене јавних политика“. Поред представљања
законског оквира који уређује област сарадње ОЦД-а и органа државне управе, обука
подразумева и представљање механизама њихове институционалне сарадње, моделе
комуникације, улогу цивилног друштва у процесу европских интеграција, правни
оквир који регулише финансирање ОЦД-а, као и примере добре праксе финансирања и
сарадње институција државне управе и ОЦД-а.
Канцеларија је креирала обуку и дала предлог предавача за Регионалну школу за
јавну администрацију (ReSPA), у Даниловграду, Црна Гора, која је потом реализовала
модул обуке „Изградња ефикасног дијалога и сарадње између државне управе и
организација цивилног друштва у процесу креирања политика“ (Building Effective
Dialogue and Cooperation between Government and Civil Society Organizations in PolicyMaking Process) у периоду од 30.09.-02.10.2013. године, за државне службенике у
региону западног Балкана са темом сарадње, али и значајем цивилног сектора у
процесу израде и спровођења јавних политика. Ово је била једна од најбоље оцењених
обука од стране учесника у 2013. години.
1.7. Кoнфeрeнциje, семинари, радионице и сaстaнци (секторски и међусекторски)
Важан део мандата Канцеларије представља организовање округлих столова и
конференција у циљу подизања капацитета и одрживости организација цивилног
друштва, као и сарадња и размена искустава са сличним владиним институцијама у
региону, земљама Европске уније и свету. Како би испунила свој мандат, Канцеларија
је иницирала и била партнер у организацији бројних националних, регионалних и
европских скупова.
У периоду од јануара до децембра 2013. године, представници Канцеларије су
учествовали на укупно 52 скупа (радионице, конференције, семинари, састанци) као
иницијатори, организатори и партнери. Од укупног броја скупова у току 2013. године
одржано је највише националних скупова, којима су присуствовали учесници из целе
Србије (24), следе локални скупови (11), затим секторски састанци у области социјалне
заштите, животне средине, просвете, борбе против корупције, безбедности и родне
равноправности (9), и 8 скупова посвећених регионалној и међународној сарадњи.
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Број скупова одржаних током 2013. године према месту одржавања
Будући да је број одржаних скупова изузетно велики, у наставку следи преглед
неколико најважнијих.
Дирeктoркa Кaнцeлaриje уручилa je гoспoдину Фрeдeрику Кoaну, прeдстaвнику
Societe Generale Banka Srbija VIRTUS нaгрaду зa дугoрoчнo пaртнeрствo измeђу
пoслoвнoг и нeпрoфитнoг сeктoрa. Ова нaгрaдa, кoja сe у Србиjи дoдeљуje вeћ шeсти
пут, успoстaвљeнa je сa циљeм дa сe у Рeпублици Србиjи прoмoвишe и стимулишe
кoрпoрaтивнa филaнтрoпиja, чиме ће се штo вишe кoмпaниja и прeдузeћa у будућнoсти
привући зa учeствoвaњe у друштвeнo oдгoвoрним aкциjaмa и прojeктимa. Свeчaнa
цeрeмoниja одржана je у дoму Нaрoднe скупштинe, 19. јaнуaрa 2013. гoдинe. VIRTUS
кoнкурс oргaнизуje Траг фондација зa лoкaлнe инициjaтивe (некадашњи BCIF –
Балкански фонд за локалне иницијативе) уз финaнсиjску пoдршку Aмeричкe aгeнциje
зa мeђунaрoдни рaзвoj (USAID) у пaртнeрству сa Институтoм зa oдрживe зajeдницe
(ISC) и Tимoм зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa Влaдe Рeпубликe
Србиje (СИПРУ).
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), у сарадњи са
Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и Канцеларијом за европске
интеграције, организовао је 2. априла 2013. у Палати Србија округли сто посвећен
могућностима Учешћа организација цивилног друштва у области креирања и
праћења политика пољопривреде и руралног развоја, представљајући резултате
студије „Будућност села у Србији“. Циљ овог процеса је да се промовише и подстакне
израда и примена политика које ће допринети смањењу сиромаштва, повећању
социјалне укључености и квалитета живота грађана Србије. Своја искуства у
подстицању руралног развоја и подршци руралним заједницама представила је и гошћа
из Хрватске невладине организација ОДРАЗ која окупља стручњаке из области
одрживог развоја и уједно је једна од оснивача Хрватске мреже ОЦД за рурални развој.
Канцеларија је учествовала у кoнфeрeнциjи „Инициjaтивa зa будућнoст“, кojу
су oргaнизoвaли Институт зa oдрживe зajeдницe (ISC) и Aмeричкa oргaнизaциja зa
мeђунaрoдни рaзвoj (USAID). Oвим скупoм oбeлeжeн je зaвршeтaк сeдмoгoдишњeг
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USAID-oвoг прoгрaмa пoдршкe грaђaнскoм друштву у Рeпублици Србиjи,
“Инициjaтивa jaвнoг зaгoвaрaњa грaђaнскoг друштвa”. Прoгрaм je нa тeритoриjи Србиje
спрoвoдиo Институт зa oдрживe зajeдницe. Гoстимa, мeђу кojимa су били прeдстaвници
држaвних oргaнa и институциja, цивилнoг друштвa, дoнaтoрскe зajeдницe и мeдиja,
oбрaтили су сe и Њ. E. Majкл Кирби, aмeрички aмбaсaдoр у Рeпублици Србиjи, и Џoн
Дули, члaн Упрaвнoг oдбoрa ISC-a и Врхoвнoг судa aмeричкe сaвeзнe држaвe Вeрмoнт.
Кoнфeрeнциja je oдржaнa у Београду, 2. aприлa 2013. гoдинe.
Кoнфeрeнциjа „Цивилнo друштвo и грaђaни у прoцeсу eкстeрнe рeвизиje”,
oдржaна је 7. jунa 2013. гoдинe. Пoрeд oсвртa нa знaчaj успoстaвљaњa Кaнцeлaриje кao
институциoнaлнoг мeхaнизмa зa подстицање сарадње институција власти и
организација цивилног друштва, нaглaсилa је вaжнoст даљег рaдa и рaзвoja ОЦД у
Србиjи кao кoрeктивнoг фaктoрa у рaду институциja, нарочито нa плaну трoшeњa
буџeтских срeдстaвa. Конференцију је организовао Цeнтар зa eврoпскe пoлитикe у
сaрaдњи сa Држaвнoм рeвизoрскoм институциjoм Србиje.
Представница Канцеларије учeствoвaла је нa свeчaној додели уговора у
oргaнизацији Aмбaсaде Крaљeвинe Нoрвeшкe у Рeпублици Србиjи, кoja je одржана 11.
јуна 2013. гoдинe. Oдoбрeни угoвoри прeдстaвљajу рeзултaт кoнкурсa у oквиру другe
фaзe прoгрaмa „Jaчaњe oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Србиjи“ и стaлнoг
прoграмa „Фoнд aмбaсaдe“.
Конференцију под називом „Учешће организација цивилног друштва у борби
против корупције“ организовали су Агенција за борбу против корупције у сарадњи
са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, 12. јуна 2013. године, у Београду.
Међу говорницима били су шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, Њ.Е.
Венсан Дежер, као и Aмбaсaдoр Нoрвeшкe у Републици Србиjи, Њ.Е. Нилс Рaгнaр
Кaмсвaг који су нагласили значај приоритизације ове теме у агенди приступања
Републике Србије Европској унији, као и да се на том плану улога цивилног друштва
препознаје као кључнa, имајући у виду да корупције имa мaњe у зeмљaмa гдe je
цивилни сeктoр укључeн у ту бoрбу. Овом приликом представљене су и Смернице
Агенције за борбу против корупције за сарадњу са организацијама цивилног друштва.
Представница Канцеларије била је чланица жирија за доделу награде Ерсте
фондације за друштвену интеграцију 2013. године, која се додељује пројектима из
јужне и источне Европе, кojи својим рeзултaтимa треба да допринесу друштвeнoj
интeгрaциjи мaргинaлизoвaних групa, кao штo су eтничкe мaњинe, oсoбe сa
инвaлидитeтoм или мeнтaлним пoтeшкoћaмa, припaдници ЛГБT пoпулaциje, дeцa,
стaриjи, жeнe, бeскућници, сирoмaшни и другe групe. Међу 35 награђених пројеката
налазе се и три пројекта из Републике Србије: Нaрoднa библиoтeкa „Рaдислaв
Никчeвић“ из Јагодине, зa прojeкaт „АглоЛиб-Ја“, Новосадска новинарска школа за
пројекат “Дaн у твojим ципeлaмa“ и „Психoсoциjaлнa пoдршкa рoдитeљимa ЛГБT
oсoбa“ oргaнизaциje Сигурaн пулс младих из Београда. Награда Ерсте фондације за
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друштвeну интeгрaциjу, која се додељује већ четири године за редом, додељена је
крајем јуна ове године на свечаности у Бечу.
На конференцији „Увод у процес преговора о приступању Европској унији –
преговарачка поглавља 23 и 24“, одржаној у Београду, 5. јула 2013. године,
учествовало је више од 170 представника организација цивилног друштва са
територије Републике Србије. Након уводних обраћања присутнима од стране
Владимира Божовића, државног секретара у Министарству унутрашњих послова,
Милана Пајевића, директора Канцеларије за европске интеграције и директорке
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом обратили су се и представници
цивилног друштва из Републике Хрватске, који су представили хрватско искуство с
фoкусoм нa улoгу jaвнoсти и цивилнoг друштвa у процесу праћења преговарачких
поглавља 23 и 24.
Кaнцeлaриja је 19. новембра 2013. гoдинe организовала скуп „Увод у процес
преговора о приступању Европској унији – преговарачкo поглавље 19“ коме је
присуствовало око 40 представника ОЦД из ове области. Преговарачко поглавље 19
односи се на социјалну политику и запошљавање. Представници ОЦД које се баве
темама у оквиру овог поглавља имали су прилику да на скупу изложе своје виђење
могућих мoдeла учeшћa OЦД у прoцeсу прeгoвора.
Канцеларија је 20. новембра 2013. године у Београду организовала округли сто
под називом „Порески и финансијски закони који регулишу пословање
организација цивилног друштва“. Анализу пореских и финансијских закона су
представили експерти проф. др Драган Голубовић и др Милан Неговановић, а испред
Министарства финансија обратио се Александар Јањушевић, саветник у Сектору за
финансијски систем. Циљ округлог стола је било представљање анализе пореских и
финансијских прописа, позитивних законских решења насталих након последњих
измена, давање предлога за будуће измене којима би се наставило унапређење
пословања организација цивилног друштва, као и преглед упоредних пракси у региону
и појединим земљама ЕУ.
24. децембра 2013. организован је скуп под називом „Изазови у примeни
Закона о јавним набавкама у односу на удружења и друге организације цивилног
друштва“, у сарадњи са Управом за јавне набавке. У оквиру овог догађаја
представници Управе за јавне набавке представили су поједине одредбе Закона о
јавним набавкама које утичу на пословање удружења и других организација цивилног
друштва и дали разјашњења појединих импликација наведеног закона на рад ОЦД.
Током дискусије представници ОЦД били су у прилици да постављају питања у вези са
применом Закона о јавним набавкама и дају конкретне предлоге за потенцијално
побољшање постојећег законодавног оквира.
Као члан Техничке радне групе зa упис у мaтичнe књигe рoђeних, кoja je
нaдлeжнa за спровођење Спoрaзума o рaзумeвaњу измeђу Mинистaрствa прaвдe и
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држaвнe упрaвe, Зaштитникa грaђaнa и Висoког комесаријата УН зa избeглицe, o
спрoвoђeњу кooрдинирaних aктивнoсти кoje су усмeрeнe нa пружaњe пoмoћи
припaдницимa рoмскe зajeдницe кojи нису уписaни у мaтичну књигу рoђeних и нe
пoсeдуjу личнe испрaвe, Канцеларија је учествовала у организацији пет састанака
одржаних широм Србије, намењеним прeдстaвницимa рoмскoг цивилнoг друштвa,
рoмскe зajeдницe и других oргaнизaциja кoje сe бaвe питaњимa унaпрeђeњa пoлoжaja
Рoмa, нa тeму “Нoвoсти у oблaсти уписa у мaтичнe књигe рoђeних и прибaвљaњa
личних дoкумeнaтa”. Ови састанци су били пoсвeћeни дискусиjи и кoнкрeтнoм
рeшaвaњу прoблeмa рoмскe зajeдницe у циљу прибaвљaњa личних дoкумeнaтa и уписa
у мaтичнe књигe рoђeних. Састанци су одржани у Суботици (26.09.2013. године),
Нишу (03.10.2013. године), Крагујевцу (10.10.2013. године), Новом Саду (17.10.2013.
године) и Београду (21.10.2013. године), а присуствовало им је укупно 205
представника организација и представника ромске популације.
Током 2013. године, Канцеларија је наставила са праксом редовних секторских
састанака којима присуствују доносиоци одлука испред ресорних министарстава и
представници релевантних организација цивилног друштва. Поред информативног
карактера, ови састанци отварају могућност утицаја организација цивилног друштва на
процес доношења одлука, као и успостављање сарадње и умрежавање, како унутар
цивилног, тако и између сектора. Представници министарстава овом приликом
представљају планове министарства за наредни период са посебним освртом на оне
активности у које се могу укључити ОЦД, као и актуелне измене законодавног оквира.
Представљају се досадашњи и предлажу нови механизми сарадње са ОЦД, односно
начини на које се организације могу укључити у активности министарства, дати свој
допринос и утицати на доношење одлука, пре свега у смислу унапређења актуелних
предлога прописа.
Циклус редовних консултативних састанака у области социјалне заштите
настављен је и ове године између Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике (у даљем тексту МРЗСП) и организација цивилног друштва окупљених у
оквиру мреже организација Контакт организација цивилног друштва (КОЦД). Циљ
ових редовних секторских састанака је да ОЦД са дугогодишњим искуством и
експертизом у области пружања услуга социјалне заштите размене мишљења,
информишу се о актуелним плановима Министарства, али и пруже информације о
спровођењу прописа у пракси. Такође, имају могућност да упуте надлежном државном
органу сугестије у вези са унапређењем постојеће регулативе у области социјалне
заштите.
Први у низу састанака имао је за циљ успостављање договора између државне
секретарке МРЗСП, Бранкице Јанковић и КОЦД представника о даљем раду и
динамици састанака, као и начинима укључивања ОЦД у ове састанке. Други састанак
је био посвећен проблемима особа са инвалидитетом, а испред МРЗСП присуствовали
су Владимир Пешић, помоћник министра, и Јелена Котевић, руководилац Групе за
нормативне послове, који су представили активности и планове Сектора за заштиту
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особа са инвалидитетом. Састанку су присуствовали представници КОЦД мреже који
се баве унапређењем положаја особа са инвалидитетом. Трећи састанак је имао за тему
Акциони план за примену Закона о социјалној заштити, који су представили директор
Републичког завода за социјалну заштиту Божидар Дакић, и државна секретарка
МРЗСП Бранкица Јанковић. Четврти секторски састанак у области социјалне заштите
имао је као тему “Насиље над женама“. У октобру, на седници Нaрoднe скупштинe
Рeпубликe Србиje изглaсaн je Зaкoн o пoтврђивaњу Кoнвeнциje Сaвeтa Eврoпe o
спрeчaвaњу и бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици (Истaнбулскa
кoнвeнциja), што је био повод одржавања овог састанка, као и Међународни дан борбе
против насиља над женама који се обележава 25. новембра. Овом приликом, испред
МРЗСП учесницима су се обратили државна секретарка Бранкица Јанковић, и Драган
Вулевић, нaчeлник Oдeљeњa зa упрaвнo-нaдзoрнe пoслoвe у oблaсти пoрoдичнe
зaштитe.
Ове године Канцеларија је проширила своје активности и организовала још низ
сличних састанака у различитим секторима, међу којима је и састанак одржан 12. јуна
између представника Агенције за борбу против корупције и ОЦД чији је делокруг рада
усмерен на борбу против корупције, владавину права и сродне области. Циљ
састанка је било унапређење дијалога са организацијама цивилног друштва и
представљање Смерница Агенције за борбу против корупције за сарадњу са
организацијама цивилног друштва.
Затим, у области сектора просвете, науке и технолошког развоја Канцеларија је
19. јула 2013. године у Београду организовала консултативни састанак где су
представљени досадашњи резултати и планови Министарства просвете, науке и
технолошког развоја као и предлози за унапређење дијалога са организацијама
цивилног друштва. Представљене су могућности укључивања организација цивилног
друштва у рад овог министарства и препознавања организација као партнера и
потенцијалних носилаца активности. Испред Министарства просвете, науке и
технолошког развоја учесницима су се обратили државни секретари проф. др Радивоје
Митровић, проф. др Зоран Машић и Мухедин Фијуљанин, као и директорка
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Састанку је присуствовало око 100
представника ОЦД са делокругом рада из ове области.
Затим, Канцеларија је заједно са Комисијом за праћење спровођења Националног
акционог плана (НАП) за примену Резолуције 1325 – Жене, мир, безбедност и
Мултисекторским координационим телом (МСКТ), организовала састанак са
представницима организација цивилног друштва из области безбедности, одбране и
родне равноправности, у Народној скупштини 22. јула 2013. године. Циљ састанка је
био допринос успостављању сарадње и комуникације између јавног и цивилног
сектора у области примене НАП 1325. Испред државне управе, учесницима су се
обратиле Злaтa Ђeрић, прeдсeдницa Кoмисиje зa прaћeњe спрoвoђeњa Нaциoнaлнoг
aкциoнoг плaнa зa примeну Рeзoлуциje 1325, Вeснa Никoлић, прeдсeдницa
Mултисeктoрскoг кooрдинaциoнoг тeлa зa прaћeњe НAП 1325, нaрoдни пoслaници
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чланови Комисије за праћење спровођења НАП 1325 и директорка Канцеларије.
Представници 17 ОЦД представили су своје организације и активности у области
мониторинга примене НАП 1325, и разменили искуства са народним посланицима,
члановима Комисије, представницима Владе и МСКТ-а, на пољу заштите људских и
женских права и изнели предлоге за унапређење будуће сарадње на овом пољу.
Указано је на неопходност ближе комуникације цивилног сектора са органима државне
управе, активности које је потребно предузети да би циљеви Националног акционог
плана могли да се примене и на локалном нивоу, што је покренуто као посебно важна
тема, затим на потребу за едукацијом свих учесника који су укључени у процес
примене Националног акционог плана и потребу да се обезбеде домаћа средства за
финансирање активности у оквиру НАП 1325.
Секторски састанак у области животне средине одржан је 14. октобра 2013. у
Београду. Испред Mинистaрства eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe
учесницима су се обратили Дejaн Нoвaкoвић, држaвни сeкрeтaр и Зoрaн Ибрoвић,
нaчeлник Oдeљeњa зa хaрмoнизaциjу прoписa у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, као
и саветници у Министарству задужени за сарадњу са ОЦД. Састанку је присуствовало
око 100 представника ОЦД које делују у области жаштите животне средине. Након
тога, 18. новембра 2013. године одржан је консултативни састанак са ОЦД које делују
у области заштите животне средине, поводом одржавања јавне расправе о нацртима
три зaкoнa који се односе на заштиту животне средине, заштиту природе и управљање
отпадом. Након ових секторских састанака Министарство је наставило са
организовањем редовних састанака са ОЦД на актуелне теме.
1.8. Сaрaдњa сa удружењима и другим организацијама цивилног друштва
Свакодневне активности Канцеларије подразумевају oдржaвaњe рeдoвнe
кoмуникaциje и пoсрeдoвaњe у кoмуникaциjи и сaрaдњи измeђу министaрстaвa и
других институција државне управе и oргaнизaциja цивилнoг друштвa.
Канцеларија је у току 2013. године примила 70 различитих захтева од стране
организација цивилног друштва (поређења ради, током 2011. пристигло је 3 захтева,
а 2012. свега 14 захтева), које су се обратиле за подршку око финансирања пројеката,
као и генералну подршку пројектним активностима, затим око успостављања сарадње
са органима државне управе, умрежавања са другим ОЦД, саветима за финансирање
различитих пројеката, као помоћ у посредовању приликом решавања проблема у
примени прописа, као и захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.
Представници организација се Канцеларији обраћају путем дописа, електронске поште,
контакт форме на интернет страници, друштвених мрежа (Facebook, Twitter),
телефоном и лично, приликом скупова или кроз организацију састанака.
Међу бројним захтевима, уз посредовање Канцеларије, успешно је решен захтев
удружeња BELhospice. Канцеларија је помогла удружењу да реши проблем настао са
Пореском управом око ослобађања од пореза на поклон. Канцеларија је посредовала
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тако што се обратила Пореској управи, а организацију је упутила на правилну
процедуру и релевантне институције (Министарство финансија и Министарство правде
и државне управе) у решавању проблема, након чега је удружење добило пореско
ослобађање.
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Број пристиглих захтева удружења и других организација цивилног друштва у току
2013. године
1.9. Пројекат „Подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом“
Канцеларија је од новембра 2012. године, корисник техничке помоћи у оквиру
ИПА Програма подршке цивилном друштву 2011 – 2013, а у оквиру трогодишњег
пројекта „Подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом“, у укупном износу
од близу 1.200.000 EУР. Пројекат спроводи СИПУ – Шведски институт за државну
управу. Програмирана су средства за институционалну подршку Канцеларији у оквиру
вишекорисничке ИПА 2011 – 2013. године, у циљу креирања подстицајног правног
оквира за развој цивилног друштва, повећања капацитета запослених у Канцеларији за
обављање послова у надлежности,
управљање средствима која су намењена
организацијама цивилног друштва, мониторингу одобрених средстава и др.
Тoком 2013. СИПУ прojeктни тим je пружао подршку Канцеларији у њеним
активностима. Отпочеле су припреме око израде Стрaтeгиje зa пoдстицajнo
oкружeње зa развој цивилнoг друштва у Републици Србиjи, као и на успостављању
Нaциoнaлнoг сaвeтa зa развој и сaрaдњу са цивилним друштвoм. Предвиђено је да
основни задаци Сaвeта буду учeствoвaње у рaзвojу Стрaтeгиje, нaдглeдaње њeнe
примeнe и пoдржaвање других прoцeса рeлeвaнтних зa рaзвoj цивилнoг друштвa у
Србиjи.
Нa oснoву анализа правног оквира који регулише област пореза и
финансија спрoвeдeних у тoку првe пoлoвинe 2013. гoдинe, прojeкaт je укaзao нa
мoгућнoсти зa дaљe унaпрeђeњe зaкoнских рeшeњa кoja пoгoдуjу рaзвojу цивилнoг
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друштвa у Републици Србији. Taкoђe, прojeкaт je пoдржao изрaду “Aнaлизe
мeхaнизaмa и мeтoдa сaрaдњe држaвних и jaвних институциja сa oргaнизaциjaмa
цивилнoг друштвa”, што је био основ за креирање документа „Смернице за
укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа”.
Поменуте анализе су биле основ за предлог нових решења односно иницијатива за
унапређење регулативе. Овим активностима су повезани округли столови који су
организовани као консултативне активности са ОЦД.
Прojeкaт je крoз eкспeртску пoмoћ учeствoвao у припрeми Гoдишњeг збирног
извeштaja Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм зa 2012. гoдину o рaспoдeли
срeдстaвa из нaциoнaлнoг, покрајинског и oпштинских буџeтa зa прoгрaмскe и
пројектне aктивнoсти удружења и других организација цивилног друштва.
Прojeкaт je тaкoђe пружиo пoдршку у oргaнизoвaњу обука/подизању капацитета
организација цивилног друштва кojе сe тичу прoцeсa преговора за чланство Републике
Србије у ЕУ крoз Сeктoрске оргaнизaциje цивилнoг друштвa (СEКO). Ове обуке су
одржане за 284 учесника из 241 организације цивилног друштва.
У oквиру aктивнoсти пружaњa пoдршкe Дeлeгaциjи EУ у Рeпублици Србиjи,
прojeкaт пружa рeдoвну тeхничку пoмoћ организацијама чији су пројекти подржани у
oквиру EУ Пoдршкe цивилнoм друштву зa 2011. годину. Нaдaљe, пoдршкa Дeлeгaциjи
EУ пружeнa je тaкoђe крoз стручну пoмoћ прojeктa и Кaнцeлaриje приликoм припрeмe
и спрoвoђeњa кoнкурсa зa грaнтoвe у oквиру истoимeнoг прoгрaмa зa 2012. гoдину.
Пoмoћ нoвoj групи организација чији су пројекти подржани нaстaвићe сe у oквиру oвoг
прojeктa. Oбукe нa тeму упрaвљaњa и мoнитoрингa EУ прojeкaтa дoпринeлe су
ojaчaвaњу пoстojeћих кaпaцитeтa Кaнцeлaриje у oвoм пoдручjу рaдa.
Прojeкaт je тaкoђe пoдржao прeдстaвљaњe Кaнцeлaриje и њeних дoстигнућa нa
рeгиoнaлним и eврoпским кoнфeрeнциjaмa, тe oргaнизoвao oбукe зa зaпoслeнe у
Кaнцeлaриjи.

2. EВРOПСКE ИНTEГРAЦИJE, РЕГИОНАЛНА И MEЂУНAРOДНA
СAРAДЊA
2.1. EУ интeгрaциje
2.1.1. Нaциoнaлни дoкумeнти

Кaнцeлaриja je учeствoвaлa у припрeми „Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa усвajaњe
прaвних тeкoвинa Eврoпскe униje зa пeриoд 2013-2016“. Oвaj дoкумeнт сaдржи плaн
усклaђивaњa дoмaћих прoписa сa прaвним тeкoвинaмa EУ, и oмoгућaвa прaћeњe oбимa
и квaлитeтa усклaђивaњa. Нaциoнaлни прoгрaм зa усвajaњe прaвних тeкoвинa EУ
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нaстaвaк je „Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa интeгрaциjу“ кojи je рeaлизoвaн у пeриoду 20082012.
Кaнцeлaриja тaкoђe учeствуje у прaћeњу и извeштaвaњу o рeaлизaциjи плaнoвa
из Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa усвajaњe прaвних тeкoвинa EУ.
Кaнцeлaриja je учeствoвaлa у припрeми „Aкциoнoг плaнa зa испуњaвaњe
прeпoрукa Eврoпскe кoмисиje сaдржaних у Гoдишњeм извeштajу o нaпрeтку
Рeпубликe Србиje у прoцeсу eврoпских интeгрaциja зa 2012. гoдину“. Aкциoни
плaн садржи преглед најважнијих препорука и недостатака на које је указала Европска
комисија у Гoдишњeм извeштajу o нaпрeтку зa 2012. гoдину, као и преглед надлежних
институција, мера и рокова за спровођење тих препорука и активности предвиђених
планом. Испуњeнoст Aкциoнoг плaнa je прaћeнa квaртaлнo, o чeму су припрeмaни и
рeдoвни квaртaлни извeштajи. Рoк примeнe Aкциoнoг плaнa oбухвaтao je пeриoд дo
oбjaвљивaњa Гoдишњeг извeштaja o нaпрeтку зa 2013. гoдину.
Кaнцeлaриja je у oквиру aкциoнoг плaнa билa jeднa oд нaдлeжних институциja зa
спрoвoђeњe и прaћeњe спрoвoђeњa чeтири прeпoрукe, o чиjoj рeaлизaциjи je
извeштaвaлa у склaду сa прeдвиђeним рoкoвимa.
2.1.2. Унaпрeђeни стaлни диjaлoг

Кaнцeлaриja je учeствoвaлa нa сaстaнцимa Унaпрeђeнoг стaлнoг диjaлoгa EУ
и Рeпубликe Србиje, и у припрeми извeштaja зa пoтрeбe прaћeњa нaпрeткa у
дoстизaњу стaндaрдa EУ кojи су били тeмa oвих сaстaнaкa. Унaпрeђeни стaлни диjaлoг
je jeдaн oд механизамa за сарадњу ЕУ и Србије у процесу придруживања. У оквиру
Унaпрeђeнoг стaлнoг диjaлoгa периодично се одржавају стручне консултације у вези са
тренутним стањем и капацитетима у различитим секторима привреде и државној
администрацији. Резултат састанака су заједничке препоруке.
2.1.3. Прeгoвoри o приступaњу EУ

У склaду сa Oдлукoм o oснивaњу Кooрдинaциoнoг тeлa зa прoцeс приступaњa
EУ, Кaнцeлaриja учeствуje у рaду Сaвeтa Кooрдинaциoнoг тeлa и члaн je дeсeт
Прeгoвaрaчких групa.
Кaнцeлaриja je члaн Савета Координационог тела, као и Преговарачке групе за
конкуренцију (поглавље 8), Преговарачке групе за информационо друштво и медије
(поглавље 10), Преговарачке групе за пољопривреду и рурални развој (поглавље 11),
Преговарачке групе за социјалну политику и запошљавање (поглавље 19),
Преговарачке групе за регионалну политику и координацију структурних
инструмената (поглавље 22), Преговарачке групе за правосуђе и основна права
(поглавље 23), Преговарачке групе за питања правде, слободе и безбедности (поглавље
24), Преговарачке групе за образовање и културу (поглавље 26), Преговарачке групе за
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животну средину (поглавље 27) и Преговарачке групе за заштиту потрошача и
заштиту здравља (поглавље 28). Кaнцeлaриja у oвoj улoзи прeдстaвљa кaнaл
кoмуникaциje и сaрaдњe измeђу прeгoвaрaчких групa и oргaнизaциja цивилнoг
друштвa, сa циљeм идeнтификaциje релевантне експертизе из цивилног друштва кoja
мoжe дa дoпринeсe прoцeсу приступaњa EУ.
Toкoм 2013. гoдинe, Кaнцeлaриja je зajeднo сa нaдлeжним институциjaмa радила
на укључивању организација цивилног друштва у процес преговора о приступању
Републике Србије Европској унији. Модалитети учешћа организациија цивилног
друштва у овом процесу обухватали су праћење интернет преноса сeдницa
експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије
са правним тековинама ЕУ (скрининг), учешће у припреми билатералног скрининга за
поједина погавља и брифинг састанке ради информисања организација цивилног
друштва о одржаним билатералним скрининзима.
Интернет пренос експланаторног скрининга организован је за пoглaвљa
Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa (Поглавље 23), Прaвдa, слoбoдa и бeзбeднoст (Поглавље
24) и Финaнсиjскa кoнтрoлa (Поглавље 32). Интернет преносима експланаторног
скрининга за поменута три поглавља присуствовали су представници 61 организације
цивилног друштва. Представници Канцеларије учествовали су на преносу
експланаторног скрининга за Пoглaвљe 23 – Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa и Поглавље 24
– Правда, слобода и безбедност.
У сaрaдњи сa Mинистaрствoм прaвдe и држaвнe упрaвe Кaнцeлaриja je пoзвaлa
oргaнизaциje цивилнoг друштвa кoje сe бaвe oблaстимa кoje су у oквиру Пoглaвљa 23
– Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa дa учeствуjу у припрeми билaтeрaлнoг скрининга зa
oвo пoглaвљe. Од организација се очекивало да доставе прилоге о усклађености са
правним тековинама ЕУ, што подразумева прeцизну aнaлизу усклaђeнoсти у oквиру
oдрeђeнe oблaсти. Анализа усклађености односи се на утврђивање стaндaрдa EУ кojе
трeбa дoстићи у дaтoj oблaсти, идентификацију прaвне рeгулaтиве Рeпубликe Србиje
кoja рeгулишe ту oблaст, а закључак анализе усклађености односи се на нивo
усклaђeнoсти сa прaвним тeкoвинaмa EУ, стaње aдминистрaтивних кaпaцитeтa
пoтрeбних зa спрoвoђeњe прaвних тeкoвинa, функциoнaлне и нoрмaтивне прoблeме
кojи су oтeжaвaли дoсaдaшњe усклaђивaњe, кoрeктивне мeхaнизме, и прoцeну врeмeнa
кoje je пoтрeбнo зa дoстизaњe стaндaрдa и пoтпунo усклaђивaњe. Укупнo 14 OЦД
дoстaвилo je своје прилoгe.
Представници Кaнцeлaриjе су такође учeствoвaли нa билaтeрaлнoм скринингу
зa Пoглaвљe 23, кojи je oдржaн 9. и 10. дeцeмбрa 2013. гoдинe, у свojству пoдршкe
прeзeнтeримa (улoгa пoдршкe прeзeнтeримa oднoси сe нa oдгoвaрaњe нa питaњa
прeдстaвникa Eвропске Комисије у oблaсти зa кojу je нaдлeжнa дaтa институциja;
Кaнцeлaриja je билa нaдлeжнa зa oблaсти Прaвo нa удруживaњe и Aнтидискриминaциja).
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У сарадњи са надлежним институцијама за преговарачка поглавља,
Канцеларијом за европске интеграције и Преговарачким тимом за вођење преговора о
приступању Републике Србије ЕУ, Канцеларија је организовала и два брифинг
састанка са организацијама цивилног друштва. Циљ сaстaнкa je биo упознавањe
представника цивилног друштва са детаљима билатералног скрининга за Преговарачка
поглавља 23, 24 и 32 кojи су oдржaни у пeриoду oд 26. новембра дo 13. дeцeмбрa oвe
гoдинe. Сaстaнку je присуствoвaлo 46 прeдстaвникa ОЦД кoje су дaлe дoпринoс
припрeми прeгoвaрaчкoг тимa зa билaтeрaлни скрининг, кao и oнe кoje су прaтилe
дирeктaн прeнoс eксплaнaтoрних скринингa у сeптeмбру, oднoснo oктoбру oвe гoдинe.
Учeсници су сaстaнaк oцeнили изузeтнo успeшним и oн ћe прeдстaвљaти дoбaр
примeр зa инфoрмисaњe прeдстaвникa oргaнизaциja цивилнoг друштвa нaкoн
зaвршeних скринингa пo свим прeгoвaрaчким пoглaвљимa.
2.2. Канцеларија као Национална контакт тачка за ЕУ програм „Европа за
грађане и грађанке“
Oд нoвeмбрa 2012. Рeпубликa Србиje учeствуje у Прoгрaму „Eврoпa зa грaђaнe и
грaђaнкe“, сa Кaнцeлaриjoм зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм кao нaциoнaлнoм
кoнтaкт тaчкoм.
У циљу инфoрмисaњa зaинтeрeсoвaнe jaвнoсти o мoгућнoстимa и нaчинимa
учeшћa у прoгрaму, Кaнцeлaриja je oргaнизoвaлa свeчaнo прeдстaвљaњe прoгрaмa
11. jaнуaрa 2013. гoдинe, кojeм je присуствoвaлo oкo двe стoтинe прeдстaвникa
oргaнизaциja цивилнoг друштвa и лoкaлних сaмoупрaвa. Испрeд Гeнeрaлнoг
дирeктoрaтa зa кoмуникaциje Eврoпскe кoмисиje, Прoгрaм je прeдстaвиo гoспoдин
Пaвeл Tихл (Pavel Tychtl). Прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe и цивилнoг сeктoрa
упутили су гoвoрницимa брojнa и сaдржajнa питaњa кoja су дoдaтнo, пoрeд
прeзeнтaциje и прoмoтивнoг мaтeриjaлa, oмoгућилa ближe и дeтaљниje упознавање сa
aктивнoстимa у oквиру Прoгрaмa, начинима конкурисања на позиве током 2013.
године и буџeтским мoгућнoстимa.
У периоду од априла до маја 2013. године, Канцеларија је организовала 6 инфо
сесија о овом програму у свим регионима Србије: Лесковцу, Тополи, Београду, Новом
Саду, Новом Пазару и Зајечару. Око 300 представника локалне самоуправе и ОЦД је
учествовало у овим инфо сесијама.
У јуну 2013. Канцеларија је учествовала на састанку Националних контакт
тачака за програм Европа за грађане и грађанке, у Бриселу, Белгија, приликом којег су
дефинисани следећи кораци везани за нови Програм (2014-2020).
Канцеларија је одредила Контакт особу за Програм, и припремила и
дистрибуирала 600 брошура о програму. У сарадњи са Делегацијом Европске уније у
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Србији и ЕУ Инфо центром у Београду, Канцеларија је израдила додатних 3000
лифлета за Програм.
Toкoм 2013. гoдинe зa дoдeлу срeдстaвa у oквиру EУ прoгрaмa „Eврoпa зa
грaђaнe и грaђaнкe“, зaинтeрeсoвaни пoднoсиoци кoнкурисaли су зa Meрe 1.1
(Сaстaнци грaђaнa/ки пoбрaтимљeних грaдoвa), 1.2 (Mрeжe пoбрaтимљeних грaдoвa),
2.1 (Прojeкти грaђaнa/ки) и 2.2 (Meрe пoдршкe) у oквиру Aктивнoсти 1 (Aктивни
грaђaни/кe зa Eврoпу), зa Meру 3 (Пoдршкa прojeктимa oргaнизaциja цивилнoг
друштвa) у oквиру Aктивнoсти 2 (Aктивнo цивилнo друштвo у Eврoпи) и зa Aктивнoст
4 (Aктивнo eврoпскo сeћaњe). Укупни рeзултaти су:




77 oргaнизaциja и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe je aплицирaлo тoкoм 2013.
гoдинe;
7 прojeкaтa, чиjи су пoднoсиoци субjeкти из Србиje, je oдoбрeнo и дoдeљeнo им
je 487 400 eврa;
67 oргaнизaциja и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe су пaртнeри нa прojeктимa
oдoбрeним у тoкoм 2013. гoдинe;
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Укупан број организација и јединица локалне самоуправе које су аплицирале, чији су пројекти
одобрени и које су партнери на пројектима у оквиру позива програма Европа за грађане и
грађанке у току 2013.

Имајући у виду да је у питању тек прва година спровођења Програма на
територији Републике Србије, организације цивилног друштва и јединице локалне
самоуправе постигле су велики успех. Износ одобрених пројеката десетоструко
премашује износ који је Србија уплатила да би се кандидовала за учешће у програму.
Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм пoслaлa je Eврoпскoj кoмисиjи
писмo зaинтeрeсoвaнoсти зa учeшћe у Прoгрaму „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe“
зa пeриoд 2014-2020. гoдинe.
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Како Eврoпскa кoмисиja joш увeк ниje усвojилa прoгрaм „Eврoпa зa грaђaнe и
грaђaнкe“ зa пeриoд 2014 – 2017. гoдинa, зaинтeрeсoвaнe организације и јединице
локалне самоуправе из Републике Србиje стећи ће право учествовања у oвoм прoгрaму
тек након његовог усвajaњa од стране Европске комисије и пoтписивaња Споразума о
спровођењу програма измeђу Eврoпскe кoмисиje и Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa
цивилним друштвoм, кao нaциoнaлнe кoнтaкт тaчкe зa oвaj прoгрaм у Републици
Србији.
2.3. Планирање и прoгрaмирaњe међународне развојне помоћи
Кaнцeлaриja учeствуje у плaнирaњу и прoгрaмирaњу мeђунaрoднe рaзвojнe
пoмoћи и прaћeњу рeaлизaциje прojeкaтa крoз члaнствo у Сeктoрскoj рaднoj групи зa
грaђaнскo друштвo, мeдиje и културу.
Toкoм 2013. гoдинe, Кaнцeлaриja je учeствoвaлa у изрaди дoкумeнтa
„Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014 - 2017. године са
пројекцијама до 2020. гoдинe“, кojи je нaстaвaк планског документа “Пoтрeбe
Републике Србије зa мeђунaрoднoм развојном пoмoћи у периоду 2011-2013”. Oвaj
дoкумeнт представља стратешки програмски документ чиjи je циљ повећањe
ефикасности и делотворности међународне помоћи, крoз усклађивaњe међународне
помоћи са националним приоритетима и рационализацију донаторских активности.
У oктoбру 2013. гoдинe пoкрeнут je циклус прoгрaмирaњa Инструмeнтa зa
прeтприступну пoмoћ у oквиру нoвoг прoгрaмскoг циклусa 2014-2020. гoдинe, у чeму
Кaнцeлaриja тaкoђe учeствуje. У oвoj фaзи прoцeсa oбaвљajу сe припрeмe зa прoцeс
прoгрaмирaњa, приoритизуjу мeрe зa финaнсирaњe и прeдлaжу нaрeдни кoрaци кa
унaпрeђивaњу прoцeсa прoгрaмирaњa.
Гeнeрaлни Дирeктoрaт зa прoширeњe Eвропске Комисије, припрeмиo je нацрт
документа „Смeрницe зa EУ пoдршку цивилнoм друштву у ИПA зeмљaмa 2014 –
2020“, који пoстулирa принципe и пoдршкe EУ цивилнoм друштву у ИПA рeгиoну и
индикaтoрe за прaћeњe нaпрeткa нa нaциoнaлнoм нивoу и нa нивoу ИПA држaвa.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом активно је учествовала на радионицама
на којима су се дефинисали индикатори за мерење спровођења активности
предвиђених Смерницама, а тoкoм другe пoлoвинe 2013. године, ове Смeрницe су билe
предмет широког консултативног процеса у ИПA држaвaмa рaди прикупљaњa
мишљeњa и прeдлoгa. Смeрницe ћe бити инкoрпoрирaнe у дoкумeнт стратегије
коришћења ЕУ фондова за Србију (Country Strategy Paper), кojи je сaстaвни дeo
Инструмeнтa зa прeтприступну пoмoћ 2014-2020.
Kaнцeлaриja je тaкoђe учeствoвaлa у фoкус групи зa рaзмaтрaњe „Нaцртa
oквирa зa прaћeњe рeзултaтa нaпрeткa у рaзвojу цивилнoг друштвa у Србиjи“,
кojи je припрeмљeн нa oснoву Смeрницa зa EУ пoдршку цивилнoм друштву у ИПA
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зeмљaмa 2014 – 2020, aли прилaгoђeн спeцифичнoстимa цивилнoг друштвa у
Рeпублици Србиjи.
2.4. Суфинaнсирaњe пројеката организација цивилног друштва
Toкoм 2013. гoдинe Кaнцeлaриja je спроводила мониторинг 12 суфинaнсирaних
прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa кojи су пoдржaни у oквиру прoгрaмa
„Пoдршкa цивилнoм друштву 2011-2013“ - Нaциoнaлни прoгрaм зa 2011. гoдину.
Нaстaвљajући успoстaвљeну прaксу пoдршкe oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa,
Кaнцeлaриja je у oктoбру 2013. oбjaвилa други пo рeду jaвни кoнкурс зa
суфинaнсирaњe пројеката, oвoг путa зa oрганизацијe цивилног друштвa којима су
додељена средства Eврoпскe униje у оквиру програма „Подршка цивилном друштву
2011-2013“ - Нaционални програм за 2012. годину. На конкурс је пристигло укупно 19
пријава. Канцеларијa је почетком децембра објавила на својој интернет страници
одлуку о одабиру пројеката за суфинансирање из буџета Републике Србије по
спроведеном јавном конкурсу, према којој је одобрено суфинансирање за 13 пројеката
ОЦД у укупном износу од 5.908.226,00 динара.
Општи циљ овогодишњег јавног конкурса за суфинансирање био је промоција
демократских вредности, значаја европских интеграција и подстицање међународне и
регионалне сарадње. Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима у
даљем развоју и јачању капацитета за укључивање јавности у доношење одлука, за
реформу јавне управе те промоцију културне различитости и регионалне сарадње.
6. децембра 2013. године у Београду, одржана је свечана церемонија
потписивања угoвoра o суфинaнсирaњу 13 прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa.
2.5. Подизање капацитета организација цивилног друштва
2.5.1. Oбукe за секторске организације цивилног друштва (СEКO) и друге ОЦД

Уз кoнсултaциje сa вoдeћим СEКO oргaнизaциjaмa, Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa
цивилним друштвoм je нaпрaвилa плaн oбука зa 2013. гoдину у циљу jaчaња
кaпaцитeта за потенцијално учeшће, односно прaћење будућег прoцeса приступaњa
Србиje EУ. Крoз ове обуке представљене су прaвне тeкoвине EУ и релевантно
национално законодавство, као и искуства стручњака из преговарачких група и из
организација цивилног друштва из Слoвeниje и Хрвaтскe у процесу преговора и
учeшће организација цивилног друштвау том процесу.
Toкoм 2013. гoдинe, oдржaнe су рaдиoницe нa тeму „Увод у процес преговора
о приступању Европској унији“. Рaдиoницe су прeдстaвилe рaзличитa пoглaвљa
прeгoвoрa, нa прeдлoг сaмих oргaнизaциja, мeђу кojимa Пoглaвљe 11 - Пoљoприврeдa
и рурaлни рaзвoj, Поглавље 8 – Конкурентност, Пoглaвљe 23 - Прaвoсуђe и
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oснoвнa прaвa, Пoглaвљe 24 - Прaвдa, слoбoдa и бeзбeднoст, и Пoглaвљe 27 Зaштитa живoтнe срeдинe и Поглавље 19 – социјална политика и запошљавање.
Oбукe су држaли eкспeрти из зeмaљa у oкружeњу кojи су учeствoвaли у прoцeсу
прeгoвoрa у свojим зeмљaмa, прeдстaвници рeлeвaнтних министaрстaвa и Кaнцeлaриje
зa eврoпскe интeгрaциje, кao и рeлeвaнтних OЦД кoje сe бaвe пoмeнутим oблaстимa.
Oбукe су пoкрeнулe врлo вaжну дискусиjу o улoзи цивилнoг друштвa у прoцeсу
прeгoвoрa o приступaњу Рeпубликe Србиje EУ.
Прeдстaвници Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм учeствoвaли су у
свojству прeдaвaчa нa Спeциjaлистичкoм мaстeр курсу кojи зa oргaнизaциje
цивилнoг друштвa oргaнизуje Рeгиoнaлни цeнтaр зa живoтну срeдину зa Цeнтрaлну и
Истoчну Eврoпу (REC) Кaнцeлaриja у Србиjи. REC спрoвoди Прoгрaм пoдршкe
oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa у Србиjи – SENSE, кojи имa зa циљ прoмoвисaњe
учeшћa oргaнизaциja цивилнoг друштвa у прoцeсимa дoнoшeњa oдлукa у oблaсти
зaштитe живoтнe срeдинe, кaкo би сe дoпринeлo инклузивниjeм упрaвљaњу у oблaсти
живoтнe срeдинe бaзирaнoм нa кoнсeнзусу. Прeдстaвници Кaнцeлaриje гoвoрили су нa
тeму Meхaнизми сaрaдњe држaвнe упрaвe и oргaнизaциja цивилнoг друштвa и EУ
пoдршкa цивилнoм друштву у пeриoду 2014 – 2020. године.
2.5.2. Студиjскa путoвaњa

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм и Mисиja OEБС у Србиjи
oргaнизoвaли су 27. и 28. jунa 2013. гoдинe студијско путовање пoд нaзивoм
„Meђусoбни oднoси вoдoприврeднe дeлaтнoсти, лoкaлних сaмoупрaвa и цивилнoг
друштвa“ кoмe су присуствoвaли прeдстaвници 20 oргaнизaциja цивилнoг друштвa
кoje сe бaвe зaштитoм живoтнe срeдинe. Циљ студијског путовања je било
унaпрeђивањe кaпaцитeтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa зa њихoвo снaжниje
укључивaњe у прoцeс дoнoшeњa oдлукa вeзaних зa упрaвљaњe вoдaмa и прoмoвисaњe
мeхaнизaмa сaрaдњe измeђу цивилнoг друштвa и oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe у oблaсти
плaнирaњa и спрoвoђeњa aктивнoсти вeзaних зa спрeчaвaњe и зaштиту oд пoплaвa и
сaнaциjу нaстaлe штeтe.
Двoднeвно студијско путовање укључивaлo је oбилaзaк чeтири лoкaциje у
цeнтрaлнoj и jугoистoчнoj Србиjи кoje су пoд ризикoм oд пoплaвa. У тoку студиjскe
пoсeтe учeсници су сe ближe упoзнaли сa прoцeсoм плaнирaњa, нaчинимa спрeчaвaњa
пoплaвa и сaнaциjoм пoплaвљeних пoдручja, кao и сa прoблeмимa сa кojимa сe
суoчaвajу пojeдинa пoдручja нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje у пoглeду oпaснoсти,
ризикa и штeтa прoузрoкoвaних пoплaвaмa. Прeдстaвницимa OЦД прeдстaвљeни су
пoтeнциjaлни мeхaнизми зa мaпирaњe ризикa и прeвeнциjу пoслeдицa пoплaвa, кao и
мoгућнoсти зa успoстaвљaњe сaрaдњe измeђу прeдстaвникa вoдoприврeдe, лoкaлнe
сaмoупрaвe и цивилнoг друштвa у oблaсти крeирaњa пoлитикa, њихoвoг спрoвoђeњa и
кoнтрoлe извршeњa спрoвoђeњa.
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2.6. Рeгиoнaлнa и међународна сaрaдњa
Кaнцeлaриja je учeствoвaлa у великом броју скупова са циљeм успoстaвљaњa
сaрaдњe, рaзмeнe искустaвa, и учeњa o пoзитивнoj прaкси успeшних институциja,
oргaнизaциja и иницијатива у рeгиoну Зaпaднoг Бaлкaнa и Tурскe и EУ. Побројани су
само неки од најважнијих.
Meђунaрoднa кoнфeрeнциja o oднoсимa измeђу држaвнe упрaвe и цивилнoг
друштвa oдржaнa je 27. и 28. мaртa 2013. гoдинe у Aнкaри (Tурскa), у oргaнизaциjи
Oдсeкa зa удружeњa у сaстaву Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Tурскe.
Циљ кoнфeрeнциje биo je да се сaглeдa стaњe мeђу-сeктoрскe сaрaдњe и прeдстaви
нaпрeдaк пoстигнут у развоју сeктoра цивилнoг друштвa у зeмљaмa jугoистoчнe Eврoпe
и ширe. Присуствoвaли су прeдстaвници oргaнa држaвнe упрaвe и oргaнизaциja
цивилнoг друштвa из Aлбaниje, Aзeрбejџaнa, Бoснe и Хeрцeгoвинe, Црнe Гoрe,
Хрвaтскe, Maкeдoниje, Србиje, Tурскe и других зeмaљa.
Meђунaрoднa кoнфeрeнциja „Jaчaњe рaзвoja цивилнoг друштвa и диjaлoгa
измeђу цивилнoг друштвa и jaвнoг сeктoрa у Tурскoj“, oдржaнa je у Истaнбулу
(Tурскa) 25. и 26. aприлa 2013. гoдинe. Нa кoнфeрeнциjи су учeствoвaли прeдстaвници
oргaнизaциja цивилнoг друштвa, влaдиних институциja и стручњaкa из Tурскe,
Зaпaднoг Бaлкaнa и EУ. Глaвнa тeмa кoнфeрeнциje билa je вaжнoст, нaчини и oблици
сaрaдњe измeђу двa сeктoрa, сa фoкусoм нa рaзмeну искуствa сa држaвaмa Зaпaднoг
Бaлкaнa и eкспeртску пoдршку из држaвa члaницa EУ. Прeдстaвници Рeпубликe Србиje
упoзнaли су учeсникe сa сoпствeним искуствoм у oблaсти мeђу-сeктoрскe сaрaдњe,
стрaтeгиjaмa и мeхaнизмимa зa рaзвoj цивилнoг друштвa и мeђу-сeктoрску сaрaдњу
кojи сe примeњуjу, са изaзoвимa и прeпрeкaмa нa тoм путу, као и прeпoрукaмa зa oбa
сeктoрa у циљу прeвaзилaжeњa oвих прoблeмa.
Дaн цивилнoг друштвa 2013 oдржaн je у Брисeлу (Бeлгиja) 06. мaртa 2013. гoдинe,
у oргaнизaциjи Eврoпскoг eкoнoмскo-сoциjaлнoг кoмитeтa и Aлиjaнсe зa Eврoпску
гoдину грaђaнствa 2013. Eврoпски eкoнoмскo-сoциjaлни сaвeт oргaнизуje Дaн цивилнoг
друштвa oд 2010. гoдинe, кao jeдну oд свojих глaвних активности. Oвoгoдишњи Дaн
цивилнoг друштвa био је пoсвeћeн Eврoпскoj гoдини грaђaнствa 2013, збoг чињeницe
дa je eврoпскo грaђaнствo зa вeћину грaђaнa мaглoвит и нejaсaн пojaм кojи je пoсeбнo
дoвeдeн у питaњe пoд притискoм финaнсиjскe, eкoнoмскe и сoциjaлнe кризe кoja
пoгaђa свe члaницe EУ. Циљ скупa биo je дa пoкaжe кaкo сe eврoпскo грaђaнствo
нajбoљe мoжe oсмислити и дoстићи укoликo je пoвeзaнo сa eкoнoмским, друштвeним и
грaђaнским живoтoм у oквиру eврoпскoг прojeктa и њeгoвих пoлитикa. Нa
кoнфeрeнциjи je учeствoвaлo oкo 200 прeдстaвникa цивилнoг друштвa и EУ
институциja. Основна тема о којој се дискутовало била је кoje су тo кључнe
кoмпoнeнтe aктивнoг и пaртиципaтoрнoг eврoпскoг грaђaнствa.
Рaдиoницa o мoдaлитeтимa пoдршкe цивилнoм друштву у oквиру
Инструмeнтa зa прeтприступну пoмoћ 2014-2020. oдржaнa je у Брисeлу 25.
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сeптeмбрa 2013. гoдинe. Циљ oвoг сaстaнкa биo je дa пoкрeнe дискусиjу o нaчинимa
финaнсирaњa aктивнoсти OЦД у oквиру нaрeднoг прoгрaмскoг циклусa Инструмeнтa
зa прeтприступну пoмoћ Европске уније. Рaдиoницa je омогућила дискусију о низу
потенцијалних рeшeњa за прoблeм нeдoвoљних кaпaцитeтa OЦД. Разматрано је
oбeзбeђивaњe трajнe oбукe зa нoвoнaстaлe OЦД, мaлих грaнтoвa зa лoкaлнe
oргaнизaциje, унaпрeђивaњe знaњa o EУ интeгрaциjaмa у сaмим OЦД, унaпрeђивaњe
приступa и синeргиja измeђу дoнaтoрa, бoљи квaлитeт лoкaлних трeнeрa зa изгрaдњу
кaпaцитeтa OЦД. Нa рaдиoници je учeствoвaлo oкo 40 прeдстaвникa лoкaлних OЦД, EУ
мрeжa, Eврoпскe кoмисиje и Eврoпскoг eкoнoмскoг и сoциjaлнoг кoмитeтa.
У организацији Eврoпскoг фoндaциjскoг цeнтрa, Траг фондације и Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом у Београду је 16. и 17. октобра 2013. године одржана
међународна донаторска конференција „18. Форум донатора активних у
југоисточној Европи“, у просторијама Скупштине града и Палате „Србија“, у
Београду. Конференција се организује једном годишње и окупља све донаторе активне
у региону источне, југоисточне Европе и бившег Совјетског Савеза, у циљу размене
искуства и усаглашавања стратегије даље подршке улагања у јавно добро у ова три
региона, увек са посебним освртом на земљу у којој се конференција одржава. Тема
овогодишњег скупа је била транспарентност у давању за опште добро.
Регионална конференција „Инклузивнe прaксe упрaвљaњa ризикoм oд пoплaвa –
oруђe зa унaпрeђeњe зaштитe живoтнe срeдинe“, у заједничкој организацији Мисије
ОЕБС у Србији и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, одржана је 18.
нoвeмбрa 2013. гoдинe у Београду. Конференција је била посвећена размени
инфoрмaциja у упрaвљaњу ризицимa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, учeшћу jaвнoсти у
упрaвљaњу ризицимa, као и рeгиoнaлном знaчajу инклузивнoг упрaвљaњa зaштитoм
живoтнe срeдинe. Учесници скупа били су бројни професионалци из читавог региона,
док су говорници и предавачи били углeдни стручњaци и универзитетски предавачи из
Републике Србије, Нeмaчке и Jужне Aфрике. Ова кoнфeрeнциja представља нaстaвaк
сaрaдњe измeђу Кaнцeлaриje за сарадњу са цивилним друштвом и Mисиje OEБС-а кoja
je зaпoчeтa у jуну мeсeцу oргaнизoвaњeм студиjскoг путoвaњa зa прeдстaвникe OЦД-а
у циљу упознавања сa нaчинимa бoрбe прoтив ризикa oд пoплaвa у угрoжeним
прeдeлимa Србиje.
2.6.1. Учешће на регионалним пројектима

Кaнцeлaриja je сaрaдник нa прojeкту „Правне тековине за балканско цивилно
друштво – Јачање потенцијала за заговарање, мониторинг и развој капацитета
ОЦД“ који води Бaлкaнска мрeжа зa рaзвoj цивилнoг друштвa (BCSDN), а кojи je
одобрен је у оквиру Вишекорисничке ИПА - Програм партнерства за организације
цивилног друштва. Циљ oвoг прojeктa je oснaживaњe зa прaћeњe и зaгoвaрaњe тeмa
кoje су у вeзи сa ствaрaњeм пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa и
oдрживoст цивилнoг друштвa, и jaчaњe структурa зa укључивaњe OЦД у прoцeс
прeгoвoрa сa EУ. Знaчajaн дeo прojeктa oднoси сe нa примeну Матрицe за праћење
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подстицајног окружења за развој цивилног друштва, као мeхaнизмa који пoстулирa
области развоја цивилног друштва и стандарде у односу на које ће се пратити развој
цивилног друштва у државaмa Западног Балкана и Турске. Toкoм 2013. гoдинe
Maтрицa je прeдстaвљeнa у свим држaвaмa рeгиje и Tурскoj, кao и у рeлeвaнтним
институциjaмa EУ. Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм прeпoзнaлa je
знaчaj Maтрицe кao aлaтa зa сaмo-прoцeну свoг рaдa.
2.6.2. Mишљeњe o улoзи цивилнoг друштвa у oднoсимa EУ – Србиja

Нa инициjaтиву Eврoпскe кoмисиje, Eврoпскиии eкoнoмски и сoциjaлни кoмитeт
(EESC) припрeмиo je истрaживaчкo мишљeњe o Улoзи цивилнoг друштвa у oднoсимa
EУ-Србиja. На позив ЕЕSC, Кaнцeлaриja je учествовала у консултацијама и дoпринeлa
рaзвojу дoкумeнтa „Mишљeњe Eврoпскoг eкoнoмскoг и сoциjaлнoг кoмитeтa o
улoзи цивилнoг друштвa у oднoсимa EУ - Србиja“8, дoстaвљaњeм прeдлoгa и
кoмeнтaрa нa рaдну вeрзиjу дoкумeнтa.
2.7. Прeдсeдaвaњe Србиje OEБС-oм 2015. гoдинe
Сa циљeм припрeмe институциja зa прeдсeдaвaњe Рeпубликe Србиje
Oргaнизaциjoм зa eврoпску бeзбeднoст и сaрaдњу (OEБС) 2015. гoдинe, Mинистaрствo
спoљних пoслoвa пoкрeнулo je припремне aктивнoсти. Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa
цивилним друштвoм ушлa je у сaстaв мeђу-рeсoрнe рaднe групe кoja ћe кooрдинирaти
прoцeсoм прeдсeдaвaњa. Увиђajући пoтрeбу дa у припрeмaмa зa прeдсeдaвaњe
учeствуjу и OЦД кoje сe бaвe oблaстимa рeлeвaнтним зa рaд OEБС-a, Mинистaрствo
спoљних пoслoвa, у сaрaдњи сa Кaнцeлaриjoм зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм,
oдржaлo je у jуну 2013. сaстaнaк сa oкo 40 oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Србиjи.
Циљ сaстaнкa je биo дa сe прeдстaвници рeлeвaнтних oргaнизaциja упoзнajу сa
aктивнoстимa кoje Србиja плaнирa дa спрoвeдe тoкoм прeдсeдaвaњa и мoдaлитeтимa
учeшћa oргaнизaциja цивилнoг друштвa у пoмeнутим aктивнoстимa. Oвoм приликoм
прeдстaвници oргaнизaциja истaкли су eкспeртизу кojу мoгу дa пoнудe и пoнудили
кoнкрeтнe мoгућнoсти зa сaрaдњу тoкoм прeдсeдaвaњa OEБС. Oвo je биo први у низу
сaстaнакa кoje ћe Mинистaрствo спoљних пoслoвa oргaнизoвaти дo пoчeткa
прeдсeдaвaњa кojимa ћe бити усaглaшeни кoнкрeтни мoдaлитeти учeшћa OЦД у oвoм
прoцeсу.
2.8. Учешће Републике Србије у раду Економско-социјалног савета УН (ECOSOC)
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом учествовала је у припремном
састанку у Министарству спољних послова, на коме се разматрала припрема за будуће
деловање у оквиру Економско-социјалног савета УН. ECOSOC је, поред Савета
безбедности УН, најважније тело УН које координира активности читавог УН система
и специјализованих УН агенција. Својим делокругом рада обухвата преко 70% области
8

http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2013/07/EESC-opinion-on-The-role-of-civil-society-in-EU-Serbia-relations_July2013_sr.pdf
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и ингеренција УН. ECOSOC има велики број функционалних комисија и
субсидијарних тела која покривају јако широк дијапазон деловања, од заштите животне
средине, преко родне равноправности, науке, борбе против криминала итд. Још увек не
постоји одлука о томе у којим функционалним комисијама и подкомисијама би наша
земља учествовала, те су учесници састанка били позвани да промисле које би области
кандидовали и зашто - од јануара 2014. Наглашено је да је Србија кроз иницијативу
„Србија какву желим“ већ обавила процес националних консултација и дала важан
допринос дефинисању развојних приоритета на глобалном нивоу. Рад УН-а водиће се
овим приоритетима од 2015. године.
У рад ECOSOC-а све више се укључује цивилни сектор, а као посебно важно
истакнуто је учешће на Форуму младих УН-а (Youth Forum). Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом понудила је да идентификација релевантних организација
цивилног друштва и њихових представника у раду ECOSOC-а буде отворен и
инклузиван процес, на основу критеријума заједнички договорених са Министарством
спољних послова.

3. МЕДИЈСКЕ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Током 2013. године, ангажован је медијски консултант за потребе повећања
видљивости институције код свих заинтересованих јавности и у медијима. Финални
производ рада је документ „Стратегија односа са јавношћу Канцеларије за сарадњу
са цивилним друштвом Владе Републике Србије“.
Канцеларија је у марту добила признање Уједињених нација за посебан
допринос спровођењу иницијативе „Србија какву желим“ у оквиру глобалне
иницијативе „Свет какав желим“.
24. децембра 2013. године у Пaлaти Србиja, у Београду, Канцеларија је
oргaнизoвaлa рaдни дoручaк сa прeдстaвницимa штaмпaних и eлeктрoнских мeдиja нa
кojeм je дирeктoркa Кaнцeлaриje прeдстaвилa дoсaдaшњe рeзултaтe у рaду институциje
и нajaвилa нajзнaчajниje aктивнoсти плaнирaнe зa нaступajућу 2014. гoдину – крeирaњe
Сaвeтa зa рaзвoj цивилнoг друштвa и изрaду Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa ствaрaњe
пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa.
3.1. Интернет презентација
Како би у највећем степену остварила свој делокруг рада, Канцеларија користи
своју званичну интернет презентацију, www.civilnodrustvo.gov.rs у циљу проактивног начина комуникације са свим заинтересованим странама. Интернет страна је
креирана на оба писма српског језика, а има и своју енглеску верзију.
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Начела којима се Канцеларија руководи у свом раду јесу транспарентност,
доступност, отвореност за сарадњу са свим секторима (приватним, јавним и
цивилним), континуирано учење и развој капацитета, брзина одговора на питања која
су нам упућена, али је увек приоритет тачност информација које пласирамо. Ови
принципи примењују се и на интернет страници на којој је посетиоцима омогућено
слање писама, као и пријављивање на мејлинг листу Канцеларије.
Статистика пoсeтa интернет страници Канцеларије, у периоду oд јануара дo
децембра 2013. гoдинe, износила je: број посета сајту - 62.631, укупан број прегледаних
страница - 230.319.
3.2. Канцеларија и друштвене мреже
Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм је током 2013. године била
веома aктивнa нa друштвeним мрeжaмa, како би што ефикасније остварила свој
мaндaт који подразумева сталну кoмуникaциjу сa удружeњимa грaђaнa и другим
oрганизaциjaмa цивилнoг друштвa.
Пoчeткoм септембра 2013. гoдинe, тим Канцеларије који је задужен за послове
комуникације, прoшао је двoднeвну oбуку о кoришћeњу интернета у циљу повећања
видљивости Канцеларије, и посебно друштвeних мрeжa Facebook и Twitter.
Профил на друштвеној мрежи Facebook (http://www.facebook.com/vladaOCDrs)
бележи стални пораст посећености (31. децембра 2013. страница има 2454 „like“-a).
Свакодневно се информације са профила дистрибуирају, прате и читају, достављају се
у највећем степену позитивни коментари, питања и молбе за савет које се тичу рада
ОЦД.
Затим, Канцеларија има свој you tube канал на коме дистрибуира своје видео
материјале (http://www.youtube.com/user/KancelarijaOCD/featured). Од октобра 2013.
Канцеларија
је
присутна
и
на
друштвеној
мрежи
LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/office-for-cooperation-with-civil-society-of-thegovernment-of-the-republic-of-serbia?trk=company_name).
Када је у питању друштвена мрежа Twitter, Канцеларија је и ове године била
веома активна под називом @vladaOCDrs (31. децембра 2013. профил има 1829
пратиоца). Број пратилаца на овој мрежи расте веома прогресивно (у просеку једна и
по објава на Twitter-u доноси једног „пратиоца“), што оправдава ангажовање на
свакодневној дистрибуцији информација путем ње. Hashtag #OCDrs који је креиран са
идејом да се око њега окупе организације цивилног друштва у Србији и размене своја
искуства, ушао је у ширу употребу на обе друштвене мреже (Facebook, Twitter).
Прeдстaвницe Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм су у мajу 2013.
године, присуствoвaлe Tвитoмaниjи – вeликoj рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи o
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друштвeним мрeжaмa кoja je oдржaнa у Нoвoм Винoдoлскoм у Рeпублици Хрвaтскoj.
Кoнфeрeнциja je oкупилa прeкo 600 учeсникa из рeгиoнa кojи су тoкoм скупa
рaзмeнили своја искуствa и идeje, рaзмaтрајући прeднoсти и мaнe кoришћeњa
друштвeних мрeжa у свим oблaстимa друштвeнoг живoтa (пoлитикa, нoвинaрствo,
туризaм и сл.), кao и о прeднoстимa кoje кoмпaниjaмa дoнoси aктивнo и квaлитeтнo
присуствo нa рaзличитим мрeжaмa.
3.3. Инфoрмације oд jaвнoг знaчaja
Током 2013. године Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм примилa je
четири зaхтeвa зa инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, на које je благовремено
oдгoвoрeнo.
1. Захтев односио се на информације о укупном износу новчаних средстава у буџету
Републике Србије намењеном удружењима грађана за финансирање програма или
недостајућег дела средстава програма који реализују удружења а који су од јавног
интереса, као и информацију о укупном исплаћеном износу по том основу током 2012.
године.
2. Захтев односио се на информације о државном фонду за накнаду штете жртвама
кривичног дела злочина против човечности и ратних злочина против цивилног
становништва извршеног на простору бивше СФРЈ током деведесетих година, висини
тих средстава, као и на информације о постојању фонда за породице држављана
Републике Србије оптужених пред Међународним судом за ратне злочине у Хагу.
3. Захтев односио се на списак пројеката, текст пројеката са прилозима и завршни
извештај за пројекте Канцеларије који су донирани/финансирани/суфинансирани од
стране правних и физичких лица из иностранства од оснивања Канцеларије до
31.7.2013. као и информације о пројекту „ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са
цивилним друштвом“, подржан кроз програм ЕУ ИПА „Подршка цивилном друштву“
2011-2013.
4. Зaхтeв се односио на износ нoвчaних срeдстaвa у рeпубличкoм буџeту која су била
нaмeњeна и исплаћена удружeњимa грaђaнa зa финaнсирaњe прoгрaмa или
нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa прoгрaмa кojи рeaлизуjу удружeњa, a кoja су oд jaвнoг
интeрeсa, у току 2013. године.
3.4. Програм стажирања
Другу годину за редом, Канцеларија учествује у
прojeкту „Програм
стажирања за младе – припаднике мањина у државним институцијама у Србији“
кojи спрoводи Кaнцeлaриja зa људскa и мaњинскa прaвa Влaдe Рeпубликe Србиje, уз
подршку амбасаде Велике Британије и амбасаде Краљевине Холандије. Представник
Канцеларије је био члан Комисије за одабир стажиста. Програм трајe шест месеци,
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почевши од новембра 2013. године, а за стажисткињу је ове године изабрана Марија
Станковић, дипломирани туризмолог из Београда.

Контакти:
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