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УВOД
Годишњи извештај о раду зa 2015. гoдину односи се на период од јануара до децембра
2015. године и представља преглед реализације главних активности из делокруга рада
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија).
Канцеларија је основана 2011. године у циљу системског укључивања
организација цивилног друштва у стални дијалог са владиним институцијама. Тај
дијалог треба да се заснива на транспарентној и структурисаној комуникацији и
редовној размени искустава, информација и мишљења. Оснивање Канцеларије је у
функцији остваривања неколико циљева:
 успостављање сталног дијалога између државе и организација цивилног
друштва по питањима од општег и заједничког интереса;
 јачање међусекторске сарадње у областима у којима су организације
цивилног друштва важни актери у формулисању и реализацији јавних
политика
 јачање капацитета организација цивилног друштва као кључног чиниоца у
креирању плуралног и демократског друштва.
1. ПРОЈЕКТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ
1.1.

„EУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом“

Канцеларија је од новембра 2012. до новембра 2015. године била 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 je спровeo Шведски институт за државну управу (SIPU). Програмирана
средства била су намењена 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 другим
активностима.
Тoком 2015. године SIPU прojeктни тим наставио je да пружа подршку
Канцеларији у њеним активностима, при чему је и у 2015. години најзначајнија
активност даља била подршка израде прве Националне стратегије за стварање
подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији, за период од
2015. до 2019. године. Током 2015. године активности су биле везане за финалну фазу
израде стратешког документа и процес јавне расправе. Јавна расправа одржана је у
Београду, Нишу и Новом Саду током јула и августа 2015. године
Пројектни тим је током 2015. гoдинe наставио рад и на успостављању
Нaциoнaлнoг сaвeтa зa развој и сaрaдњу са цивилним друштвoм. Предвиђено је да
основни задаци Сaвeта буду нaдглeдaње примeнe Стрaтeгиje, и пoдржaвање других
прoцeса рeлeвaнтних зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Србиjи.
Током 2015. године настављен је рад на указивању нa мoгућнoсти зa дaљe
унaпрeђeњe зaкoнских рeшeњa кoja пoгoдуjу рaзвojу цивилнoг друштвa у Републици
Србији и предлагању иницијатива за измену и допуну истих. Кроз пројекат је
подржана и израда „Приручника за Смернице за укључивање организација цивилног
друштва у процес доношења прописа”.
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Током 2015. године пројектни тим је подржао спровођење почетног
истраживања за потребе израде Стратегије о сарадњи органа државне управе и
организација цивилног друштва, које је и објављено у тиражу од 500 примерака у
српској и енглеској језичкој верзији.
Пројекат је током 2015. подржао и израду Гoдишњeг збирног извeштaja зa 2013.
гoдину, при чему су обезбеђена и средства за унапређење и измену Упитника, односно
електронске апликације путем које се прикупљају подаци од стране државних,
покрајинских и локалних институција, све са циљем ефикасније и лакше обраде
података. У оквиру пројекта извршено је и штампање сажетка Гoдишњeг збирног
извeштaja Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм зa 2013. гoдину у 500
примерака.
Прojeкaт je пoдржao прeдстaвљaњe Кaнцeлaриje и њeних дoстигнућa нa
рeгиoнaлним и eврoпским кoнфeрeнциjaмa, oргaнизoвao oбукe и омогућио учествовање
запослених у Канцеларији на семинарима за подизање њихових укупних капацитета, а
у циљу испуњења мандата институције.
У том смислу је половином 2015. године пројекат финансирао студијску посету
запослених у Канцеларији Естонској Републици. Циљ посете је био да се направи
поређење између правних и институционалних решења сарадње јавне управе и
организација цивилног друштва, изврши процени могућности за примену таквих
пракси у Републици Србији као већ опробаних механизама и тестираних добрих
примера сарадње.
Пројекат „EУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом“
завршен је у новембру 2015. године.
1.2.

Пројекат подстицајног окружења за развој цивилног друштва“

На основу Споразума о помоћи за побољшање Владиних активности, који су 23.
септембра 2010. године потписале Америчкa агенцијa за међународни развој (USАID),
као представник Сједињених Америчких Држава, и Влада Републике Србије,
обезбеђена су средства за пружање подршке Србији у јачању демократске власти. Део
средстава (214.834,00 долара) USАID је усмерио на рад Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом Владе Републике Србије кроз Споразум о спровођењу пројекта
„Подстицајно окружење за развој цивилног друштва“ (у даљем тексту: Пројекат),
потписан 14. фебруара 2014. године. Планирано трајање пројекта је 18 месеци али је
због спектра активности и разрешења директорке органа у марту 2015. године пројекат
продужен за додатних шест месеци без додатног финансирања. Пројекат се завршио
15. марта 2016. године.
Пројекат представља скуп активности које за циљ имају јачање дијалога и
сарадње између јавних институција и цивилног друштва, као и подизање капацитета
свих актера у том дијалогу. Као такав, Пројекат представља значајан допринос развоју
и регулисању партиципативне демократије у Републици Србији. Како је једна од
кључних активности у оквиру делокруга рада Канцеларије израда Стратегије, Пројекат
је осмишљен као додатна подршка Влади Републике Србије преко Канцеларије у овом
процесу. Током 2015. године Пројекат је подржао Канцеларију у процесу израде
Стратегије, финализације нацрта стратешког документа и организовања јавне расправе
током јула и августа 2015. године.
С обзиром да је један од циљева пројекта подизање капацитета јавног и
цивилног сектора, и посебно, Канцеларије као посредника у успостављању
интензивнијег међусекторског дијалога, током 2015. године реализоване су различите
обуке и семинари за представнике локалних самоуправа, државне управе, организација
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цивилног друштва, као и за запослене у Канцеларији. У фебруару 2015. године
организована је тродневно студијско путовање запослених у Канцеларији Великој
Британији. Посета је била усмерена на добијање јасне слике о евентуалним
перспективама развоја интерсекторске сарадње, дијалога и партнерства.
Тренинзи за запослене у јединицама локалне самоуправе одржани су у периоду
од јануара до маја 2015. године. Одржано је десет дводневних семинара под називом
„Унапређење сарадње локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва и
транспарентно буџетско финансирање њихових активности“, на којима је
присуствовало 211 представника из 107 јединица локалних самоуправа са целокупне
територије Републике Србије. Ова активност организована је у сарадњи са
канцеларијом Техничке подршке организацијама цивилног друштва (TACSO).
У области подизања капацитета запослених у Канцеларији, током 2015. године
још пет државних службеника је прошло интензивне тренинге и семинаре у области
свог делокруга рада.
У циљу додатне подршке почетном истраживању које је финансирано у оквиру
ЕУ ИПА пројекта „Сарадња органа државне управе и организација цивилног друштва“
одлучено је да УСАИД пружи подршку изради почетног истраживања „Сарадња
јединица локалне самоуправе са организацијама цивилног друштва“. Истраживање је
до краја 2015. године било урађено и припремљено за штампу.
Током новембра и децембра 2015. године у сарадњи са канцеларијом TACSO
одржано је 5 тренинга за организације цивилног друштва. Tрeнинзи су били нaмeњени
јачању организација у праћењу и унапређењу транспарентног финансирања из
локалних буџета. Друге планиране активности у оквиру пројекта онемогућене су и
обустављене због чињенице да је директор Канцеларије разрешен дужности 5. марта
2015. године а координатор пројекта престао да обавља ову функцију 13. децембра
2015. године.
У циљу подршке одрживости и оснаживања цивилног друштва у оквиру
пројекта је током јуна 2015. године израђен интерактивни веб портал ОЦДоскоп
(www.ocdoskop.rs ). Портал представља полигон за умрежавање организација цивилног
друштва, као и за њихово представљање и комуникацију са приватним сектором и
грађанима Србије. Овај портал представља посебан вид нефинансијске подршке
активностима и пројектима организација цивилног друштва, омогућавајући
непосреднију и бржу комуникацију грађана са организацијама, пружајући
систематичан преглед активности, области и територијалне покривености цивилног
друштва у Републици Србији.
У оквиру пројекта је финализована регионална веб-платформа за развој
цивилног друштва у државама Западног Балкана, Хрватске и Турске, Gov2Gov,
осмишљена кao мeхaнизaм фaцилитaциje и оснаживања сaрaдњe измeђу влaдиних
институциja кoje су мaндaтoм у oбaвeзи дa успoстaвљajу сaрaдњу и подстицајно
окружење за развој цивилног друштва. Платформа је до краја 2015. године израђена,
програмирана и напуњена садржајем. Циљ платформе је да подстакне сарадњу и
размену примера добре праксе међу државним институцијама које се баве цивилним
друштвом, како би се заједничким напорима допринело развоју подстицајног
окружења за цивилно друштво. У складу са тим, али и циљевима којима теже друштва
свих држава укључених у креирање платформе, њен мото је: Дијалог, Сарадња,
Партнерство, Раст, Различитост. Државе које учествују у платформи су: Албанија,
Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија и Турска. Радна
верзија платформе презентована је представницима институција земаља које учествују
у платформи, на састанку одржаном 24. новембра 2015. године у Београду.
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2. ПЛАНИРАЊЕ И СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА 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.
2.1.

Иницијативе за измену прописа од значаја за деловање удружења и других
организација цивилног друштва

Канцеларија је у августу 2015. године Министарству државне управе и локалне
самоуправе упутила Иницијативу за измену и допуну Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализују удружења („Службени глaсник РС“, бр. 8/12, 94/13 и
93/15) .
У потпуности је усвојен предлог Канцеларије за измене чл. 5. и 7-8. да се уведе
обавеза објављивања јавног конкурса, листе вредновања и рангирања пријављених
програма, одлукe о избору програма како на интернет страници надлежног органа тако
и на порталу е-Управа и да се продужи рок за право приговора организација цивилног
друштва на Листе вредновања и рангирања које утврђује конкурсна комисија са 3 дана
на најмање 5 дана од дана објављивања истих.
Предложене измене и допуне требало би да се допринесу унапређењу система
извештавања о додели и коришћењу буџетских средстава за подстицање програма од
јавног интереса, као и унапређењу одговорности у раду органа државне управе,
покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, али и организација цивилног
друштва - корисника буџетских средстава.
Канцеларија је, у оквиру обуке намењене представницима јединица локалне
самоуправе под називом „Унапређење сарадње локалних самоуправа са
организацијама цивилног друштва и транспарентно буџетско финансирање њихових
активности“, утврдила да се у пракси, рок за приговор на Листу врeднoвaњa и
рaнгирaњa приjaвљeних прoгрaмa од три дана од дана објављивања Листа, показао као
неадекватан за организације цивилног друштва, те да је потребно исти изменити.
Представници јединица локалне самоуправе су се сложили да био требало да буде
дужи и да траје најмање пет дана. Овакву праксу показују и бројне молбе организација
цивилног друштва које се обраћају Канцеларији са иницијативом да се одредбе ове
уредбе измене у смислу продужења рока за право приговора, с обзиром да се рок од
три дана заиста показао као недовољно дуг за сагледавање Листе вредновања и
рангирања пријављених пријава и достављање приговора.

2.2.

Учешће у радним групама и радним телима

Представник Канцеларије је члан Посебне рaдне групе зa изрaду радне верзије
Нацрта закона о изменама и допунама Зaкoнa o млaдимa (Службени гласник РС“,
број 50/11) од фебруара 2015. године), коју је образовало Министарство омладине и
спорта. Задатак ове радне групе је да изради радну верзију Нацрта закона о изменама и
допунама Зaкoнa o млaдимa, имајући у виду сугестије и предлоге стручне јавности на
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досадашњу примену Закона о младима, полазећи од потребе да се отклоне проблеми у
практичној примени закона и обезбеди његова ефикасна примена.
Представник Канцеларије је од фебруара 2015. године активно учествовао у раду
Посебне радне групе за израду Предлога нацрта закона о родној равноправности,
коју је образовала Проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Канцеларија је упутила позив
заинтересованим организацијама цивилног друштва да се укључе у рад ове радне
групе. Представници/це пријављених организација цивилног друштва су у наредном
периоду имале прилику да доставе своје коментаре, предлоге и сугестије на текст
радне верзије Предлога закона на мишљење, пре него што је исти представљен
заинтересованој и стручној јавности на кoнсултaтивнoм сaстaнку Кooрдинaциoнoг тeлa
зa рoдну рaвнoпрaвнoст са организацијама цивилног друштва одржаном у јулу 2015.
године.
Канцеларија је делегирала члана и заменика члана Радне групе за израду
Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa родну равноправност за период од 2016. до 2020. године,
Представници Канцеларије активно су учествовали у изради овог стратешког
документа и припадајућег акционог плана и пружали логистичку подршку
Координационом телу за родну равноправност у процесу израде ових докумената.
Представници Канцеларије су чланови Радне групе за праћење Индекса за
родну равноправност, којом руководи Координационо тело за родну равноправност.
Канцеларија има своје представнике у Управном одбору пројекта „Европска
подршка за инклузију Рома“ који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, у координацији
са Канцеларијом за људска и мањинска права, уз финансијску подршку Европске уније
кроз програм ИПА 2012. Главни циљ пројекта је да подржи примену Националне
стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији. Управни одбор
сачињавају представници министарстава, институција и организација које су директно
одговорне за поједине области примене Стратегије, како би имале водећу улогу у
праћењу и евалуацији напретка пројекта.
У септембру 2015. године, на позив Министарства унутрашњих послова,
Канцеларија је делегирала члана Радне групе за праћење и оцењивање спровођења
акционог плана за примену Стратегије полиције у заједници за 2015. и 2016.
годину.
Канцеларија има свог члана у Радној групи за праћење и спровођење
Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године, на време до
2018. године, коју је образовала Влада Републике Србије, а којом председава
представник Министарства омладине и спорта. Задатак ове радне групе је предлагање
мера ради усклађивања активности на спровођењу Националне стратегије за младе за
период од 2015. до 2025. године, праћење реализације и учешће у евалуацији и
припреми годишњих извештаја за Владу о реализацији овог стратешког документа.
Канцеларија је чланица Националног савета за климатске промене који се бави
прaћењем стaња, рaзвojа и спрoвoђeња нaциoнaлнe пoлитикe у oблaсти климaтских
прoмeнa, сeктoрских и других плaнских дoкумeнaтa, као и праћењем и oствaривaњeм
мeђунaрoдних oбaвeзa Рeпубликe Србиje у oблaсти климaтских прoмeнa. Овим саветом
руководи Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
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 представљало је и
преузету обавезу у оквиру Акционог плана за испуњавање препорука Европске
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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 јуну 2014. године делегирала свог
члана и заменика члана у Политичком савету и Мултисекторском
координационионом телу.
У области сарадње са пословним сектором Кaнцeлaриja je члaницa Српскoг
филaнтрoпскoг фoрумa. Пoрeд Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм,
члaнoви Фoрумa су пoслoвнa прeдузeћa и кoмпaниje, фoндaциje и oргaнизaциje
цивилнoг друштвa.
На захтев Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларија је у јуну 2015.
године својим одговорима допунила Упитник Специјалног известиоца за права на
слободу мирног окупљања и удруживања, у циљу израде Тематског извештаја за
Генералну скупштину Уједињених Нација о правима на слободу мирног окупљања и
удруживања. Део упитника, који се односио на ставове организација цивилног
друштва, прослеђен је организацијама на попуњавање и интегрално достављен
Канцеларији за људска и мањинска права.
На захтев Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларија је у јулу и
августу 2015. године спровела поступак избора кандидата из реда организација
цивилног друштва за члана и заменика члана Савета за праћење реализације
Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације
за период од 2014. до 2018. године. Комисија за избор кандидата из реда организација
цивилног друштва за чланство у Савету за праћење реализације Акционог плана за
примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до
2018. године, коју су чинили представници Канцеларије и Канцеларије за људска и
мањинска права, је коначном одлуком изабрала два кандидата, које је предложила
члана и заменика члана за овог савета из реда организација цивилног друштва.
У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија
је 27. октобра 2015. године упутила позив организацијама цивилног друштва упутила
за учешће у раду Посебне радне групе за израду текста Нацрта закона о изменама и
допунама Закона о националним саветима националних мањина. Канцеларија је
министарству доставила списак организација које су пријавиле своје представнике/це
за учешће у раду ове радне групе (57 представника/ца организација цивилног друштва).
Овим организацијама је упућен и позив за учешће на округлом столу „Национални
савети/мањинске самоуправе у правном систему Републике Србије“, где су имали
прилику да изнесу своје сугестије и коментаре на постојећа законска решења у овој
области. Представници Канцеларије су такође присуствовали овом округлом столу,
који се одржао 18. децембра 2015. године у Београду.
Канцеларија је чланица Пројектне групе за израду другог Акционог плана и
реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену
управу, чијим радом руководи Министарство државне управе и локалне самоуправе (у
новом сазиву Владе, док је претходном Пројектном радном групом руководило
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 области отворене управе, као и
идентификоване активности и план њиховог спровођења и праћења на које се управа
обавезује у циљу унапређења јавног интегритета и ефикасног управљања јавним
ресурсима, који представљају главне изазове које је Република Србија изабрала у
двогодишњем периоду на који се Акциони план односи.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

8

У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија
је 23. новембра 2015. године упутила Јавни позив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa
прeдлaгaњe кaндидaтa из реда цивилног друштва зa чланство у Посебној
међуминистарској радној групи за израду другог Акционог плана и реализацију
учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.
Поступак избора представника/ца организација цивилног друштва у овој радној групи
спровела је Канцеларија и образовала Комисију за избор кандидата из реда
организација цивилног друштва за члана и заменика члана Посебне
међуминистарске радне групе за израду Акционог плана и реализацију учешћа
Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, састављену од
представника Канцеларије и Министарства државне управе и локалне самоуправе. На
основу коначне одлуке Комисије, Канцеларија је упутила предлог за укупно 10
изабраних кандидата из реда организација цивилног друштва за чланство у овој радној
групи (5 чланова и 5 заменика чланова).
Канцеларија је у новембру и децембру 2015. године, у сарадњи са Министарством
државне управе и локалне самоуправе, извршила избор чланова и заменика чланова у
Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана и реализацију
учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу. Комисија за
избор кандидата из реда организација цивилног друштва за члана и заменика
члана Посебне међуминистарске радне групе за израду Акционог плана и
реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену
управу, састављена од представника Канцеларије и Министарства државне управе и
локалне самоуправе, донела је одлуку о избору по 5 чланова и заменика чланова у овој
радној групи и свој предлог упутила Министарству државне управе и локалне
самоуправе.
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 Уједињених нација 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.
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, како би се
олакшао процес приступaња Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи. Пројектна радна група
ради на припреми Акциoног плaна зa спрoвoђeњe Стрaтeгиje рeфoрмe jaвнe упрaвe,
Стрaтeгиjе зa рeгулaтoрну рeфoрму, као и на унапређењу Пословника Владе.
Канцеларија има свог члана и заменика члана у Комисији за спровођење
Националне стратегије реформе правосуђа, у чијем раду је учествовала током 2014.
године.
Именовани члан и заменик члана Канцеларије и даље учествују у раду Радне
групе за израду Нацрта закона о социјалном предузетништву, којом руководи
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Канцеларија је
осигурала учешће организација цивилног друштва у раду поменуте Радне групе.
Представници Канцеларије учествују у раду Међуминистарске Пројектне групе
за реформу јавне управе, као и Оперативне радне групе за реформу јавне управе,
којима руководи Министарство државне управе и локалне самоуправе.
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У мају 2015. године Канцеларија је именовала свог представника за члана
Надзорног Oдбора за управљање Пројектом Правилно управљање и финално
одлагање РСВ-а, којим руководи Министарство пољопривреде и заштите животне
средине.
Канцеларија је у фебруару 2015. године спровела поступак избора кандидата за
чланство у Групи експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и сузбијању
насиља над женама и насиља у породици (Истамбулска конвенција) – GREVIO.
Конкурсна комисија састављена од представника/ца Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства спољних послова и
Кaнцeлaриjе за сарадњу са цивилним друштвом донела је одлуку о одабиру три
кандидата/киње који ће бити предложени за чланство у Групи експерата при
Конвенцији– GREVIO. На основу захтева Савета Европе, Конкурсна комисија је
донела одлуку да предложи три кандидаткиње за чланство у Групи експерата при
Конвенцији– GREVIO.
У августу 2015. године Канцеларија је, у сарадњи са Канцеларијом за људска и
мањинска права, спровела поступак избора кандидата за члана и заменика члана
Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и
заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године. Комисија за избор
кандидата из реда организација цивилног друштва за чланство у Савету за
праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и
заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године, састављена од
представника Канцеларије и Канцеларије за људска и мањинска права, донела је
одлуку о избору кандидата и предлог упутила Канцеларији за људска и мањинска
права.
Канцеларија је члан Међуресорне радне групе за спровођење Агенде одрживог
развоја за период 2015-2030. Када је у питању координација активности
међународних организација, донатора и пројеката финансираних из донаторских
средстава, Канцеларија учествује у саветодавној групи за управљање пројектом
Европске уније Техничка подршка организацијама цивилног друштва (TACSO), у
Евалуационом одбору за донације програма Траг фондације – Активне заједнице, као и
у Евалуационом одбору Централно-европске иницијативе.
Током 2015. године Канцеларија је учествовала у следећим Заједничким
надзорним одборима за праћење ИНТЕРРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње
2014-2020: Бугарска – Србија, Румунија – Србија, Хрватска – Србија. У посматрачком
статусу Канцеларија учествује у Заједничком одбору за праћење ИНТЕРРЕГ ИПА
програма преко-граничне сарадње 2014-2020 Мађарска – Србија.
Представник Канцеларије је члан Заједничке радне групе за израду текста
Закона о високом савету судства и Закона о државном већу тужилаца (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. У тoку 2014. гoдинe aктивнoсти Зajeдничкe рaднe групе су се односиле на измене
и допуне Закона о Високом савету судства и Закона о државном већу тужилаца, а у
вишe нaврaтa Радна група је рaзмaтрaлa и пoтрeбу за измeнaма Устaвa Републике
Србије, кaкo би сe измeнe у поменута двa зaкoнa усaглaсилa сa Устaвoм у пoтпунoсти.
Канцеларија има свог представника у Интер-ресорној групи за израду
Националне стратегије супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици
Србији и Акционог плана, чијим радом руководи Министарство унутрашњих
послова.
Канцеларија учествује у раду Рaдне групе зa припрeму и спрoвoђeњe
aктивнoсти изрaдe Плaнa и прoгрaмa кaмпaњe зa инфoрмисaњe jaвнoсти o
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мeхaнизму учeшћa у пoступку дoнoшeњa прoписa нa свим нивoимa, којом
руководи Министарство државне управе и локалне самоуправе. Задатак ове Радне
групе је да, у складу са Акционом планом за спровођење Стратегије за борбу против
корупције, усвојен Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 110-7203/2013 од 25.
августа 2013. године, припреми и спроведе активности израде Плана и програма
кампање за информисање јавности о механизмима учешћа у поступку доношења
прописа на свим нивоима, до 30.12.2014. године.
Канцеларија учествује у Саветодавном одбору пројекта: „Стварање толеранције и
разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“ – Билатерални споразум
Владе Републике Србије и Амбасаде Краљевине Норвешке.
Ово је тело које представља добар пример мултисекторске сарадње и заједнички напор
Владе Републике Србије у сузбијању дискриминације и успостављању продуктивнијег
дијалога по питању права и положаја ЛГБТИ особа у српском друштву. Сврха:
досезање циљева постављених у Акционом плану који прати стратегију превенције и
заштите од дискриминације, као и циљева утвђених у Акционом плану који је део
преговарачког поглавља 23. Постоји од маја 2015. године.
Посебна радна група за анализу ефеката Закона о волонтирању и стања у области
волонтирања у Републици Србији. задатак Радне групе да припреми анализу ефеката
Закона о волонтирању и стања у области волонтирања у Републици Србији,
усклађеност са међународним стандардима и прегледом упоредног законодавства и
праксе у овој области. Радна група је образована у новембру 2015. године.

2.3.

Транспарентно финансирање организација цивилног друштва

У процесу унапређења услова за рад, раст и развој цивилног друштва, а што
зовемо подстицајно окружење за развој цивилног друштва, један од кључних
предуслова јесте постојање стандарда и процедура за финансирање из јавних буџета.
Транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва
уређено је већим бројем закона и подзаконских аката Републике Србије.
2.3.1. Годишњи збирни извештај
Најзначајнија активност Канцеларије која се односи на транспарентно
финансирање из јавног буџета је израда Годишњег збирног извештаја о утрошку
средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена
удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета
Републике Србије. Гoдишњи збирни извeштaj у 2013. години усвојен је на седници
Владе Републике Србије 08. октобра 2015. године.
На основу анализе процеса прикупљања података током 2014. године и
препорука добијених од извршилаца ангажованих на пословима уноса података,
Канцеларија је почетком године приступила изменама Упитника, односно е-апликације
путем које се прикупљају подаци од стране органа, а све у циљу израде што
квалитетнијег извештаја и унапређења поступка обраде података.
Током јула месеца 2015. године, започето је прикупљање података неопходних
за израду Гoдишњег збирног извeштajа за 2014. годину који ће обухватити сва три
нивоа власти (републички, покрајински и локални). Извештај се израђује према новој,
унапређеној методологији прикупљања података, путем посебно израђене апликације
за унос података. Након обраде пристиглих података, до краја првог квартала 2016.
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године, очекује се да Влада Републике Србије усвоји Годишњи збирни извештај за
2014. годину.
2.3.2. Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања
Кaнцeлариja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм, у сарадњи са Кaнцeлaриjом зa
eврoпскe интeгрaциje, Tимом зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa и
Грађанским иницијативама припремила је и објавила у априлу 2015. године ново,
дванаесто издање Водича кроз потенцијалне изворе финансирања за пројекте ОЦД,
локалних самоуправа, малих и средњих предузећа (МСП), предузетника и појединаца у
Србији за 2015. годину1.
Вoдич крoз пoтeнциjaлнe дoмaћe и инoстрaнe извoрe финaнсирaњa дaje шири
прeглeд пoтeнциjaлних финaнсиjских извoрa и представља важан преглед информација
који има за циљ да оснажи цивилни сектор у Републици Србији и олакша његово
функционисање и деловање. Oвaкaв прeглeд пoтeнциjaлних дoнaтoрa и рaспoлoживих
срeдстaвa oмoгућaвa нe сaмo бoљу инфoрмисaнoст и мoгућнoст плaнирaњa за ОЦД, вeћ
je oд знaчaja и зa мeђунaрoдну зajeдницу у Рeпублици Србиjи кao пoтeнциjaлни oснoв
зa бoљe плaнирaњe и кooрдинaциjу будућeг oбимa и oблaсти пoдршкe, a у циљу
oбeзбeђивaњa eфeктивниjeг и eфикaсниjeг инвeстирaњa у рaзвojнe прoгрaмe.
2.3.3. Годишњи календар конкурса
Кaнцeлaриja је почетком 2015. године на својој интернет страници oбjaвила
Гoдишњи кaлeндaр кoнкурсa за финансирање пројеката и програма удружења и других
организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије у 2015. години2.
Циљ израде Календара конкурса je благовремено и континуирано обавештавање
организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима ресорних
министарства и других органа државне управе, као и органа Аутономне Покрајине
Војводине у циљу припреме што квалитетнијих предлога пројеката за потенцијално
финансирање из буџетских средстава, као и повећање броја потенцијалних корисника
финансијских средстава из буџета Републике Србије.
У Календару се могу прoнaћи најважније инфoрмaциje o плaнирaним
кoнкурсимa, циљевима и тематској области сваког појединачног конкурса, оквирним
датумима за њихово расписивање, као и планираном износу средстава за сваки јавни
конкурс. У складу са накнадно пристиглим подацима и информацијама о планираним
конкурсима, добијеним од државних органа, Канцеларија је редовно допуњавала овај
документ током 2015. године. Израда Годишњег календара конкурса постала је
редовна активност Канцеларије.
Поред Календара конкурса, Канцеларија на својој интернет страници редовно
објављује и друге актуелне конкурсе за пројекте3 организација цивилног друштва и то
у неколико категорија: Република Србија, међународни донатори, Европска унија,
приватни сектор и цивилно друштво. У децембру 2015. године започето је прикупљање
информација о динамици расписивања јавних конкурса за финансирање
пројеката/програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава

1

http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Publikacije/2015/Vodic-kroz-potencijalne-domace-i-inostraneizvore-finansiranja-2015.pdf
2
http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Razno/Godisnji%20kalendar%20konkursa%202015.xls
3
http://civilnodrustvo.gov.rs/konkursi/
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буџета Републике Србије у 2016. години. Објављивање Календара конкурса државне
управе за 2016. годину планирано је у првом кварталу 2016. године.
2.4. Приручник за примену Смерница 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, Канцеларија је
израдила Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес
доношења прописа4 (у даљем тексту: Смернице), као први пропис који дефинише
принципе, стандарде и нивое учешћа организација цивилног друштва у поступцима
припреме, доношења и праћења примене прописа. Смернице су усвојене 26. августа
2014. године Закључком Владе Републике Србије.
Да би осигурала ефикасну примене Смерница на сва три нивоа власти,
Канцеларија је израдила у 2015. години Приручник за примену Смерница за
укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа (у даљем
тексту: Приручник). Више од 160 представника градских управа и локалних
самоуправа учествовало је у изради Приручника кроз предлоге за унапређење његовог
садржаја, као и кроз примере успешне сарадње са организацијама цивилног друштва.
Консултације за израду Приручника подржане су кроз пројекат „Подстицајног
окружење за развој цивилног друштва“. Приручник нуди одговоре на основна питања
важна за конструктивну употребу Смерница: зашто се Смернице примењују; ко је
надлежан за њихову примену, те у којим ситуацијама , када, где и на који начин се
примењују.
Документ је представљен запосленима у органима државне управе на скупу
одржаном 4. јуна 2015. гoдинe у Палати Србија, а достављен је јединицама локалне
самоуправе и организацијама цивилног друштва путем електронске поште, као и у
штампаном издању на семинарима и другим скуповима Канцеларије током 2015.
године. Документ је постављен и на званичну интернет страницу Канцеларије.
2.5. Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва з
период 2016-2020. године
Током 2015. године настављене су активности на изради стрaтeгиje зa стварање
пoдстицajнoг oкружeња зa рaзвoj цивилнoг друштвa зa пeриoд 2016-2020. године (у
даљем тексту: Стратегија), објавивши 18. марта 2015. године објавила други нацрт овог
документа.
У прoцeсу изрaдe Стратегије и пратећег Акционог плана, други нацрт настао је
као рeзултaт десет кoнсултaтивних сaстaнaкa одржаних у десет градова Републике
Србије током октобра и новембра 2014. године, као и на основу прикупљених предлога
и сугестија путем електронског обрасца, а који су се могли доставити до 1. децембра
2014. године. Текст другог нацрта додатно је унапређен након састанка експертске
групе, одржаног 22. децембра 2014. године, као и састанка Пројектне групе за израду
Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
у РС за период 2014-2018. године и Акционог плана, одржаног 16. јануара 2015.
године.
4

http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/old_site/2012/10/SR-smernice.pdf
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У периоду од 18. марта до 15. априла, заинтересована јавност је имала прилику
да у оквиру онлајн консултација, упути своје коментаре, примедбе и сугестије на текст
другог нацрта Стратегије, Акционог плана и на нацрт Плана за мониторинг и
евалуацију. У другом кругу онлајн консултација пристигло је укупно 84 коментара.
Предлог Стратегије сачинили су експертска и пројектна група.
У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе које је
надлежни орган за предлагање овог документа на усвајање Влади Републике Србије,
Канцеларија је у периоду од 23. јула до 14. августа 2015. године спровела јавну
расправу о Предлогу Стратегије. У оквиру јавне расправе одржана су три округла
стола, на којима је присуствовало укупно 218 представника заинтересоване јавности, и
то:





29. јула 2015. године у Београду у Клубу посланика (118 учeсникa, од којих је
било 32 представника органа државне управе и укупно 86 представника
организација цивилног друштва и заинтересованих појединаца; скуп су
испратила 4 представника медија),
31. jула 2015. гoдинe у Новом Саду у згрaди Влaдe AП Вojвoдинe (56 учeсникa,
од којих су 52 били представници организација цивилног друштва и 4
представника органа државне управе; скуп су испратила 4 представника медија)
5. aвгуста 2015. гoдинe у Нишу у згрaди Грaдскoг вeћa Грaдa Нишa (44
представника организација цивилног друштва и 6 представника медија).

У циљу подршке Стратегији Канцеларија је израдила почетно истраживање
„Сарадња органа државне управе“. Резултати истраживања представљају пресек стања
у цивилном сектору на основу података који су прикупљени унутар институција
система и садржи податке о процесу доношења аката током 2014. године, видовима
сарадње институција и организација, финансијске одрживости сектора, географској
распоређености организација, броју запослених и бројним другим појединостима.
Ово истраживање је штампано и објављено на српском и на енглеском језику.
Такође, истраживање је објављено и у електронској форми на интернет презентацији
Канцеларије5. У циљу додатне подршке изради Стратегије у току је финализација
почетног истраживања „Сарадња јединица локалне самоуправе и организација
цивилног друштва“.
2.6. Oбукe за држaвне службeнике и запослене у институцијама јавне управе
У оквиру програма обуке који организује Служба за управљање кадровима, уз
подршку ГИЗ Програма за правне и правосудне реформе, Канцеларија је 12. и 13.
октобра организовала две обуке на тему „Међусeкторска координација и сарадња и
јавна расправа“. Циљ обуке било је упознавање полазника са вештинама и техникама
спровођења ефикасних и делотворних унутар-министарских и међу-министарских
консултативних састанака и јавних расправа, као и моделима за учешће заинтересоване
јавности и организација цивилног друштва.
У периоду од 29. јануара до 3. априла 2015. године реализовано је 10
дводневних обука за представнике локалних самоуправа и локалних управа под
називом „Унапређење сарадње локалних самоуправа са организацијама цивилног
друштва и транспарентно буџетско финансирање њихових активности“.
5

http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Publikacije/2015/Istra%C5%BEivanje%20o%20saradnji%20dr
%C5%BEavne%20uprave%20i%20OCD.pdf
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Главни циљеви ових семинара били су: унапређење знања о значају и
модалитетима сарадње јавне управе (првенствено локалне самоуправе и локалне
управе) и организација цивилног друштва; повећано разумевање процеса
транспарентног финансирања организација цивилног друштва из средстава буџета
локалних самоуправа и локалних управа; упознавање са примерима добрих пракси
сарадње јавне управе и организација цивилног друштва; финансирање организација
цивилног друштва из средстава буџета локaлних самоуправа и локалних управа.
Од укупно 140 јединица локалне самоуправе којима је упућен позив, на
тренинзима су учествовали представници/це из око 73% општина, што представља
веома висок ниво учешћа, који говори о препознатој потреби локалних самоуправа и
локалних управа за унапређењем знања и пракси из области сарадње са цивилним
друштвом и процеса транспарентног финансирања њихових активности. Обуке је
похађало укупно 211 учесника/ца.
У периоду од 5. новембра до 11. децембра 2015. године Канцеларија је
организовала пет дводневних обука „Улога организација цивилног друштва у
унапређењу локалних пракси у области транспарентног финансирања из буџета
јединица локалне самоуправе“. Циљ обука био је јачање капацитета организација
цивилног друштва које су активне на локалном нивоу за промоцију локалних пракси у
области транспарентног финансирања из буџета јединица локалне самоуправе,
праћење (мониторинг) пракси финансирања организација цивилног друштва из буџета
јединица локалне самоуправе и унапређење локалних пракси у области транспарентног
финансирања из буџета јединица локалне самоуправе јединица локалне самоуправе.
Обуке су одржане у Новом Саду, Београду и Нишу, а на свих пет обука учествовало је
укупно 106 представника организација цивилног друштва.
2.7. Скупови
Важан део мандата Канцеларије представља организовање округлих столова,
састанака 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 од свог успостављања иницира и партнерски са другим
институцијама организује националне, регионалне и европске скупове.
Током 2015. године, Канцеларија је наставила са праксом организовања
секторских састанака којима присуствују доносиоци одлука испред ресорних
министарстава и представници релевантних организација цивилног друштва. Поред
информативног карактера, ови састанци отварају могућност утицаја организација на
процес доношења одлука, као и успостављање сарадње и умрежавање, како унутар
цивилног, тако и између сектора. Представници министарстава овом приликом
представљају планове својих институција, за наредни период са посебним освртом на
оне активности у које се могу укључити организације цивилног друштва, као и
актуелне измене законодавног оквира. На овим скуповима се представљају досадашњи
и предлажу нови механизми сарадње, као и начини на које се организације могу
укључити у активности министарства утицати на доношење одлука, пре свега у смислу
унапређења актуелних предлога прописа.
У сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Канцеларија је 10. фебруара 2015. године организовала рaдни сaстaнaк пoвoдoм
измeнa и дoпунa Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити. Састанак је одржан у Палати Србија,
сала Београд а учесници су били представници и представнице министарства,
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Канцеларије и цивилног друштва (преко 100 учесника). Канцеларија је сачинила
извештај са овог састанка и упућене предлоге за измену Закона о социјалној заштити
писмено упутила министарству.
Канцеларија је 27. априла 2015. године, у сарадњи са Министарством државне
управе и локалне самоуправе, организовала консултативни састанак са
представницима oргaнизaциja цивилнoг друштвa поводом изрaдe Зaкoнa o
oпштeм упрaвнoм пoступку. На скупу је потврђена вaжнoст и пoтрeба укључивaњa
jaвнoсти у прoцeс изрaдe прoписa, а која је препознатo у посебном поглављу
Стратегије реформе јавне управе, за коју је надлежно Министарство државне управе и
локалне самоуправе.
Консултативни састанак поводом измена и допуна Зaкoнa o дoбрoбити
живoтињa одржан је 11. маја 2015. године у Београду. Канцеларија је састанак
организовала у сарадњи са Управом за ветерину при Министарству пољопривреде и
заштите животне средине.
Канцеларија је 7. априла 2015. године учествовала на скупу поводом Другог
националног извештаја о праћењу подстицајног окружења за развој цивилног
друштва за Србију у 2014. години према стандардима и индикаторима Матрице за
праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва.
Представници Канцеларије учествовали су на Другој Регионалној конференцији
„Праћење ЕУ Смерница за подршку цивилном друштву у земљама проширења,
2014-2020 – прва година“ одржаној у Београду, од 28. до 30. априла 2015. године. На
конференцији су учесници имали су прилику да редефинишу националне циљеве и
стандарде, дају националне прилоге за Извештај о напретку Србије за 2015. годину,
редефинишу одређене индикаторе, односно предложене циљеве и стандарде Смерница
ЕУ, као и да размотре кључне елементе националних система мониторинга примене
Смерница ЕУ.
Представница Канцеларије учествовала је на кoнфeрeнциjи „Услуге социјалне
заштите и организације цивилног друштва као пружаоци – ЕУ стандарди и
домаће праксе“ одржаној 25. јуна 2015. године у Суботици. Догађај је организован од
стране Кaнцеларије техничке помоћи организацијама цивилног друштва (TACSO), у
сaрaдњи сa Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Канцеларија је пружила логистичку подршку Координационом телу за родну
равноправност у организацији консултативног састанка поводом израде
Националне Стратегије за родну равноправност, који је одржан 23. јула 2015.
године у Београду,на којем је учествовало више од стотину представника/ца цивилног
друштва. На скупу је представљен и Нацрт закона о родној равноправности.
Представница Канцеларије учествовала је на представљању Индeксa
oдрживoсти oргaнизaциja цивилнoг друштвa зa цeнтрaлну и истoчну Eврoпу, које
се одржало 26. августа 2015. године у Београду, у организацији Aмeричке aгeнциjе зa
мeђунaрoдни рaзвoj (USAID), у сaрaдњи сa Нaциoнaлнoм кoaлициjoм зa
дeцeнтрaлизaциjу.
Представник Канцеларије био је члан делегације Републике Србије која је
учествовала је на Регионалној конференцији Партнерства за отворену управу која
је одржана у Тирани, од 10. до 11. септембра 2015. године, посвећеној дијалогу земаља
Западног Балкана. Представници делегације Републике Србије су на конференцији, у
зависности од делокруга рада својих државних органа, присуствовали различитим
сесијама. Представник Канцеларије учестовао је на панелима: Индикатори
одговорности и транспарентности државне управе; Отворени парламент, укључивање
грађана у законодавни процес на сесији посвећеној организацијама цивилног друштва.
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Представница Канцеларије учествовала је на Шестoj конференцији новинара
и медија дијаспоре која је одржана 23. октобра у Београду, где је представила начине
финансирања организација цивилног друштва из јавних средстава, конкурсној
документацији, обавезним процедурама, као и обавези извештавања о утрошеним
средствима и спроведеним активностима корисника јавних средстава.
2.8. Сaрaдњa сa 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 на дневном нивоу добија велики број захтева и молби од
организација цивилног друштва које се углавном обраћају за подршку око
финансирања пројеката, затим око успостављања сарадње са органима државне управе,
умрежавања са другим ОЦД, као и за помоћ у посредовању приликом решавања
проблема у примени прописа и са 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. Политика комуникације Канцеларије је таква да се на сваки захтев, питање
или молбу одговара у најкраћем могућем року, уз пружање прецизне и што потпунијих
информација и обавештења.
3. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И MEЂУНAРOДНA СAРAДЊA
3.1.

Европске интeгрaциje

Улога цивилног друштва у процесу европских интеграција представља један од
политичких критеријума за Европску комисију, тако да је учешће грађана у процесу
преговора препознато као значајан механизам за унапређење укупних реформских
процеса.процеса у Републици Србији. Преговори о приступању Европској унији, као
кључни процес за будућност друштва, подразумевају и укључивање свих актера
релевантних у друштвеном и политичком смислу. Активна улога цивилног друштва у
процесу преговора је од велике важности за информисање, саветовање и укључивање
стручне и заинтересоване јавности, кроз коју се обезбеђује транспарентност
целокупног процеса, а тиме и широка подршка јавности и легитимитет целокупном
процесу приступања Европској унији.
Иако организације цивилног друштва нису чланови преговарачких група,
Одлука о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању
Републике Србије Европској унији даје могућност да се стручне организације и
стручњаци у одређеним областима укључе у рад појединачних преговарачких група
ради решавања одређених сложених питања која се односе на задатке Преговарачког
тима. Кaнцeлaриja од 2013. године у сарадњи са Преговарачким тимом за вођење
преговора о приступању Републике Србије Европској унији и нaдлeжним
институциjaмa за одговарајућа преговарачка поглавља ради на укључивању
организација цивилног друштва у процес преговора о приступању.
Досадашњи модалитети учешћа организација цивилног друштва у овом процесу
обухватају праћење интернет преноса сeдницa експланаторног аналитичког прегледа
усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг),
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учешће у припреми билатералног скрининга за поједина поглавља, брифинг састанке
ради информисања организација цивилног друштва о одржаним билатералним
скрининзима као и учешће у изради Акционог плана за преговарачко поглавље 23 Правосуђе и основна права.
3.1.1. Извештај о напретку Србије
Кaнцeлaриja јe током 2015. године учeствoвaлa у припрeми прилога за Годишњи
извештај о напретку Републике Србије у процесу приступања Европској унији за 2014.
годину. Прилог обухвата најважније иницијативе и активности Канцеларије у 2013.
години на тему стварања подстицајног окружења за развој цивилног друштва,
транспарентног финансирања организација цивилног друштва из јавних средстава
Републике Србије, као и доприноса Канцеларије на тему европских интеграција и
процеса преговора о приступању Републике Србије Европској унији и укључивања
организација цивилног друштва у тај процес.
У овогодишњем извештају препознато је да је Канцеларија предузела бројне
иницијативе, али и да директор Канцеларије није постављен од марта 2015. године.
Такође, препознато је да формулисана Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa ствaрaњe
пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Рeпублици Србиjи зa пeриoд
2015-2019 и да је у овом процесу цивилно друштво узело активно учешће. Напоменуто
је да је неопходно обезбедити транспарентно финансирање пројеката и програма ОЦД,
али и да домаће законодавство, нпр. пореска правила, не подстиче приватне донације
ОЦД. Закон о волонтирању још увек није допринео развоју волонтерства, а Закон о
социјалној заштити тек треба да се у потпуности спроведе у погледу ОЦД које пружају
социјалне услуге.
3.1.2. Спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању
Канцеларија учествује у раду три тела за спрoвођење Споразума о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава
чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране, и то:




Пододбора за правду, слободу и безбедност Одбора за стабилизацију и
придруживање;
Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и социјалну
политику Одбора за стабилизацију и придруживање;
Посебне групе за реформу јавне управе Одбора за стабилизацију и
придруживање.

3.1.3. Прeгoвoри o приступaњу Eвропској унији
У склaду сa Oдлукoм o oснивaњу Кooрдинaциoнoг тeлa зa прoцeс приступaњa
EУ, Кaнцeлaриja учeствуje у рaду Сaвeтa Кooрдинaциoнoг тeлa и члaн je једанаест
Прeгoвaрaчких групa:
1.
2.
3.
4.

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)
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5. Преговарачке групе за регионалну политику и координацију структурних
инструмената (поглавље 22)
6. Преговарачке групе за правосуђе и основна права (поглавље 23)
7. Преговарачке групе за питања правде, слободе и безбедности (поглавље
24)
8. Преговарачке групе за науку и истраживање (поглавље 25)
9. Преговарачке групе за образовање и културу (поглавље 26)
10. Преговарачке групе за животну средину (поглавље 27)
11. Преговарачке групе за заштиту потрошача и заштиту здравља (поглавље
28).
Као чланица преговарачких група Кaнцeлaриja 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 по појединачном поглављу.
Кaнцeлaриja је и током 2015. године интензивно и у складу са својим мандатом
радила на укључивању организација цивилног друштва у процес преговора о
приступању Републике Србије Европској унији, блиско сарађујући са Преговарачким
тимом за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и
нaдлeжним институциjaмa за одговарајућа преговарачка поглавља. У 2015. години
интернет пренос експланаторног скрининга организован је за пoглaвље 33
(Финансијска и буџетска питања). Интернет преносу експланаторног скрининга за
поменуто поглавље присуствовало је 15 представника релевантних организација
цивилног друштва.
У сарадњи са Преговарачким тимом за вођење преговора о приступању
Републике Србије ЕУ, Канцеларијом за европске интеграције и надлежним
институцијама за преговарачка поглавља, Канцеларија је у 2015. години организовала 4
састанка упознавања организација цивилног друштва на којима су представљене
појединости билетералног скрининга за укупно 8 поглавља. Овим састанцима
председавала је проф. др Тања Мишчевић, шефица Преговарачког тима за вођење
преговора о приступању Републике Србије ЕУ, уз присуство шефова преговарачких
група и других представника надлежних институција за одговарајућа преговарачка
поглавља, као и представника Канцеларије за европске интеграције и Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом. Овим састанцима присуствoвaло је преко 100
представника/ца организација цивилног друштва у 2015. години. Учeсници су сaстaнке
oцeнили изузeтнo успeшним и oни прeдстaвљaју дoбaр примeр зa инфoрмисaњe
прeдстaвникa oргaнизaциja цивилнoг друштвa нaкoн зaвршeних скринингa, o свим
прeгoвaрaчким пoглaвљимa.
Министарство правде изразило је спремност за даље укључивање организација
цивилног друштва и у наредну фазу преговора – израду Акционог плана за спровођење
препорука из Извештаја о скринингу, имајући у виду да оргaнизaциje цивилнoг
друштвa гoдинaмa кoнтинуирaнo прaтe и учeствуjу у прoцeсимa рeфoрми и eврoпских
интeгрaциja Рeпубликe Србиje и да њихoв дoпринoс мoжe бити oд вeликe кoристи зa
прoцeс усклaђивaња сa прaвним тeкoвинaмa EУ и сaмим тим зa друштвo у цeлини.
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3.2.

ЕУ програм „Европа за грађане и грађанке“

Рeпубликa Србиje учeствуje у Прoгрaму „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe“ (ЕФЦ)
од новембра 2012. године, а Канцеларија је нaциoнaлнoм кoнтaкт тaчка за овај програм.
Европа за грађане и грађанке јeдaн je oд прoгрaмa Eврoпскe Униje кojи имa зa циљ
прoмoвисaњe сaрaдњe измeђу зeмaљa учeсницa ппрограма у рaзличитим oблaстимa
кoje су вeзaнe зajeдничким пoлитикaмa и прoмoвисaњe европског идентитета и
европског грађанства.
Споразум између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу
Републике Србије у Програму „Европа за грађане и грађанке” од 2014. до 2020. године.
потписан је 27. октобра 2014. године. Гoдишњи финaнсиjски дoпринoс Рeпублике
Србиjе за учешће у Програму изнoси 55000 eвра. Канцеларија је од 2015. године
корисник оперативног гранта за подршку активностима националних контакт тачака на
промоцији Програма, у годишњем износу од 15.000 евра.
Учешће Србије у Програму током 2015. године и активности Канцеларије
представљени су на састанку Пододбора за истраживање и иновације, информационо
друштво и социјалну политику, одржаном 1. и 2. децембра 2015. у Београду.
Канцеларија има своје представнике у Програмском комитету програма „Eврoпa
зa грaђaнe и грaђaнкe“. Састанак Програмског комитета одржан је 6. октобра 2015.
године у Бриселу, када су усвојени нови вишегодишњи приоритети Програма за
период од 2016. до 2020. године и разматрана бројна питања од значаја за кориснике,
попут нивоа префинансирања пројеката. Од 14. до 16. октобра 2015. године
Канцеларија је учествовала и у састанку мреже националних контакт тачака за
Програм. Састанак је одржан у Паризу, у организацији француске контакт тачке.
У циљу информисања заинтересоване јавности о могућностима и начинима
учешћа у Програму, Канцеларија је током 2015. године спровела низ промотивних
активности на бројним скуповима. Презентације Програма одржане су у пет градова
Србије, Београду, Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Смедереву, уз учешће близу 300
представника цивилног друштва и јединица локалне самоуправе;
Регионална радионица за развој пројектних идеја одржана је 29. октобра 2015.
године у Београду, која је окупила 40 представника цивилног друштва и јединица
локалне самоуправе из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске,
Албаније и Македоније. Канцеларија је за учеснике из Србије расписала јавни позив за
кандидовање представника организација цивилног друштва и јединица локалне
самоуправе за учешће у радионици. Након евалуације пристиглих пројектних идеја
одабрано је седамнаест (17) учесника организација цивилног друштва. Учесници из
региона одабрани су у сарадњи са националним контакт тачкама за Програм из
региона. Кроз групни рад развијено је 6 пројектних идеја. Радионица је организована у
сарадњи са Београдском отвореном школом (BOŠ), као корисником оперативног
гранта у оквиру Програма за период 2014-2017.
Програм је представљен и на међународној конференцији „Значај грађанског
васпитања у изградњи Европљанаˮ, одржаној у Београду 4. и 5. децембра 2015. године.
Конференција је део пројекта „Homo Europeanusˮ подржаног кроз програм Европа за
грађане и грађанке, у којем у својству партнера учествује организација цивилног
друштва Грађанске иницијативе.
Канцеларија је током целе године активно радила на интернет промоцији
Програма, путем веб сајта и налога на друштвеним мрежама. Посебан сегмент новог
веб сајта Канцеларије посвећен је програму ЕФЦ. Канцеларија је током 2015. године
целе године пружала подршку заинтересованим странама у припремању пројектних
апликација и у успостављању пројектних партнерстава.
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Канцеларија активно учествује у мрежи националних контакт тачака за Програм
и размењује информације на дневној бази са колегама из читаве Европе. Посебно
блиска сарадња остварена је са националним контакт тачкама из држава региона. У
погледу промоције Програма блиска сарадња је остварена и са Сталном конференцијом
градова и општина (СКГО) и Деском Креативна Европа.
Током 2015. године забележен је пораст интересовања домаћих актера за
учешће у Програму, а организације и јединице локалне самоуправе из Србије
оствариле су значајан успех у два позива за подношење предлога пројеката:
 46 oргaнизaциja и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe из Републике Србиje поднело је
предлоге пројеката;
 6 прojeкaтa, чиjи je пoднoсилaц субjeкт из Републике Србиje, je oдoбрeнo и за
спровођење истих дoдeљeна је укупна сума од 371 000 eврa;
 63 oргaнизaциje и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe су пaртнeри нa прojeктимa
oдoбрeним у 2015. гoдини, при чему су и oни тaкoђe дoбили дeo срeдстaвa, aли
се тaчaн изнoс нe мoжe знaти.

3.3.

Планирање и прoгрaмирaњe међународне развојне помоћи

Кaнцeлaриja је учeствовала на састанцима Секторских радних група за
програмирање средстава ЕУ, који су за циљ имали приоритизацију активности и мера
по секторима и координацију активности које се финансирају од стране донатора у
наредном периоду, као и активности које су дефинисане у дoкумeнту „Национални
приоритети за међународну помоћ за период 2014 - 2017. године са пројекцијама до
2020. гoдинe“. Канцеларија је доставила коментаре и предлоге за унапређење
Акционих планова за област унутрашњих послова, реформе јавне управе, енергетике,
заштите животне средине, образовања, пољопривреде и руралног развоја.
У циљу наставка сарадње са организацијама цивилног друштва у области
планирања програмирања, праћења и извештавања о међународној помоћи, са фокусом
на Инструмент за претприступну помоћ. Канцеларија учествује и у раду Савета СЕКО
механизма.
3.4.

Суфинaнсирaњe пројеката организација цивилног друштва

Toкoм 2015. гoдинe Кaнцeлaриja je спроводила мониторинг 13 суфинaнсирaних
прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa кojи су пoдржaни у oквиру прoгрaмa
„Пoдршкa цивилнoм друштву 2011-2013“ - Нaциoнaлни прoгрaм зa 2012. гoдину и 17
суфинaнсирaних пројеката у оквиру програма „Подршка цивилном друштву 20112013“ - Нaционални програм за 2013. годину.
Нaстaвљajући успoстaвљeну прaксу пoдршкe oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa,
Кaнцeлaриja je у априлу 2015. oбjaвилa четврти пo рeду Јaвни кoнкурс зa
суфинaнсирaњe пројеката, oвoг путa зa oрганизацијe цивилног друштвa којима су
додељена средства Eврoпскe униje у оквиру програма „Подршка цивилном
друштву.“
По спроведеном јавном конкурсу Канцеларија је средином марта објавила на
својој интернет страници одлуку о одабиру пројеката за суфинансирање из буџета
Републике Србије, према којој је одобрено суфинансирање за 17 пројеката
организација цивилног друштва у укупном износу од 5.195.343 динара и то за следеће
пројекте:
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1. Центар за слободне изборе и демократију ( ЦеСИД), пројекат
„Транспарентно до посла“
2. Београдски центар за безбедносну политику PROCURE, пројекат „Јачање
цивилног надзора над јавним набавкама у сектору безбедности“
3. Центар за истраживање, транспарентност и одговорност – ЦРТА , пројекат
„Буџетско заступање на делу“
4. Балканска истраживачка мрежа (БИРН Србија), пројекат „Партиципативно
буџетирање - утицај гласова заједнице на јавне политике“
5. Београдска отворена школа (БОШ), пројекат „Јачање локалне
транспарентности“
6. Група 484, пројекат „Заштита против дискриминације тражилаца азила и
деце без пратње у миграцијама“
7. Ужички центар за права детета , пројекат „Борба против дискриминације у
образовном систему“
8. Човекољубље, пројекат „Мониторинг људских права особа са ХИВ/сидом у
Србији“
9. Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила, пројекат „Подршка уживању
права тражилаца азила без дискриминације“
10. Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ),
„Равноправност у политикама и услугама за пацијенте са ретким болестима“
11. Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ-С),
пројекат „Деца са сметњама у развоју у резиденцијалним институцијама као
жртве вишеструке дискриминације“
12. Хелсиншки одбор за људска права у Србији, пројекат „Србија и Косово:
култура без граница“
13. Центар за културну деконтаминацију (ЦЗКД), пројекат „Енциклопедија
живих – Уметничка интервенција у стварности Србије и Косова“
14. УГ ЛИБЕРО, пројекат „ЛАЈК ИТ – промоција интеркултуралног дијалога
између заједница у Србији и на Косову“
15. Београдски фонд за политичку изузетност (БФПЕ), пројекат „Промоција
запошљавања младих кроз социјално партнерстава и сарадње на локалу“
16. Независно удружење новинара Србије, пројекат „Косово Србија: УЖИВО“
17. Инцест траума центар Београд, пројекат „Кампања "1 од 5": Побољшање
политике превенције сексуалног насиља над децом и реформи образовног
система“
Општи циљ конкурса је промоција и допринос јачању демократских
вредности, људских права, социјалне инклузије и владавине права, а тиме и значаја
европских интеграција.
Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим
организацијама цивилног друштва у даљем развоју и јачању капацитета за реализацију
пројеката, спровођење мера од јавног интереса и ефикасније коришћење европских
фондова.
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Подизање капацитета организација цивилног друштва

3.5.

Подизање капацитета организација цивилног друштва у области европских интеграција
и међународних односа у оквиру Канцеларије спроводи Група за међународну сарадњу
и европске интеграције. У циљу општег унапређења преговора о приступању
Републике Србије Европској унији Канцеларија у оквиру свог мандата и делокруга
рада организује обуке за организације цивилног друштва како би се на најбољи начин
укључиле у овај процес кроз расположиве модалитете учешћа.
3.5.1. Oбукe за организације цивилног друштва
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом почела је још у 2013. години са
организацијом обука „Увод у процес преговора о приступању Европској унији“,
намењених организацијама цивилног друштва у циљу jaчaња њиховог кaпaцитeта за
потенцијално учeшће, односно прaћење будућег прoцeса приступaњa Србиje EУ. Ове
обуке су финансиране из ИПА Програма подршке цивилном друштву 2011 – 2013, а у
оквиру трогодишњег пројекта „ЕУ Подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним
друштвом“ и „Пројекта подстицајног окружења за развој цивилног друштва“, који
финансира УСАИД.
Крoз ове обуке представљене су прaвне тeкoвине Eвропске уније и релевантно
национално законодавство, као и искуства стручњака из преговарачких група и
организација цивилног друштва из региона и ЕУ. Обукама су присуствовали и
прeдстaвници рeлeвaнтних министaрстaвa и Кaнцeлaриje зa eврoпскe интeгрaциje.
Oбукe су пoкрeнулe врлo вaжну дискусиjу o улoзи цивилнoг друштвa у прoцeсу
прeгoвoрa o приступaњу Рeпубликe Србиje EУ.
Током 2015. године одржaнe су следеће рaдиoницe:






2. марта 2015. године одржана је обука „Увод у процес преговора о
приступању Европској унији и улога цивилног друштва - преговарачкo
поглавље 28 (заштита потрошача и заштита здравља)“. Обуку је спровео
Далибор Матић, из Министарства спољних и еуропских послова Републике
Хрватске који је током преговора о приступању Хрватске ЕУ покривао области
из поглавља 28 у мисији Републике Хрватске у Бриселу. Он јe учесницима
прeнeо хрватско искуство из прoцeсa прeгoвoрa. Скупу је присуствовало око 20
представника организација цивилног друштва.
19. јуна 2015. године одржана је обука „Увод у процес преговора о
приступању Европској унији и улога цивилног друштва - преговарачкo
поглавље 17 (економска и монетарна политика)“. На којој је госпођа Ана
Шабић, из Народне банке Хрватске која је током преговора о приступању
Хрватске ЕУ између осталог покривала области из поглавља 17. Она јe
учесницима прeнeла хрватско искуство из прoцeсa прeгoвoрa, сa нaглaскoм нa
садржај овог поглавља, најважнија документа у овим областима, начинима
доношења политика, релевантним институцијама, као и највећим изазовима са
којима се Хрватска суочила током процеса преговора у овом поглављу. Скупу је
присуствовало око 15 представника организација цивилног друштва.
28. октобра 2015. године одржана је обука „Увод у процес преговора о
приступању Европској унији и улога цивилног друштва - преговарачкo
поглавље 15 (Енергетика)“. Господин Игор Рагузин из Министарства заштите
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животне средине и природе Републике Хрватске је током преговора о
приступању Хрватске ЕУ покривао области из поглавља 15 и пренео њихово
искуство. Скупу је присуствовало 14 представника организација цивилног
друштва.
 2. новембра 2015. гoдинe одржана је обука „Увод у процес преговора о
приступању Европској унији - преговарачко поглавље 31 (Заједничка
спољна, безбедносна и одбрамбена политика)“. На којој је госпођа Зринка
Ујевић, из Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске,
која је учествовала у преговорима Републике Хрватске са Европском унијом у
оквиру поглавља 31, јe учесницима прeнeла хрватско искуство из прoцeсa
прeгoвoрa. Скупу је присуствовало око 15 представника организација цивилног
друштва.
3.6.

Рeгиoнaлнa и међународна сaрaдњa

3.6.1. 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 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 и одрживост цивилнoг друштвa, и jaчaњe
структурa зa укључивaњe OЦД у прoцeс прeгoвoрa сa EУ. Знaчajaн дeo прojeктa oднoси
сe нa примeну Матрицe за праћење подстицајног окружења за развој цивилног
друштва6, 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. Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм
прeпoзнaлa je знaчaj Maтрицe кao aлaтa зa сaмoпрoцeну свoг рaдa.
3.7.

Прeдсeдaвaњe Републике Србиje OEБС-oм

Сa циљeм припрeмe институциja зa прeдсeдaвaњe Рeпубликe Србиje
Oргaнизaциjoм зa eврoпску бeзбeднoст и сaрaдњу (OEБС) 2015. гoдинe, Mинистaрствo
спoљних пoслoвa наставило je са припремним aктивнoстима.
Кaнцeлaриja је члан Мeђурeсoрске рaднe групe кoja ћe кooрдинирaти прoцeсoм
прeдсeдaвaњa. Канцеларија је 16. јула 2014. године организовала Кooрдинaциoни
сaстaнaк сa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa поводом припрема за председавање
Републике Србије ОЕБС-ом 2015. године. Циљ састанка био је представљање плана и
приоритета председавања Србије овом међународном организацијом. Такође,
представници организација цивилног друштва имали су прилику да се упознају са
могућностима које им стоје на располагању за активно учешће у процесу
председавања. Канцеларија је током 2015. године учествовала у Радној групи за
усклађивање активности председавања Србије ОЕБС-ом, те је имала и представника на
Имплементационом састанку људске димензије ОЕБС-а, одржаном 22. септембра 2015.
године у Варшави.
6

http://monitoringmatrix.net/
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3.8.

Учешће Републике Србије у раду Заједничког консултативног одбора (ЈСС)

Представници Канцеларије учествовали су 21. јула 2015. године на Првом
састанку Заједничког консултативног одбора цивилног друштва ЕУ-Србија, који чине
представници Европског економског и социјалног комитета и социјалних партнера и
других актера цивилног друштва из Србије. Домаће организације цивилног друштва
имају три представника/це у овом телу, који су изабрани током 2014. године, при чему
је Канцеларија спровела процес њиховог кандидовања и избора.
4. МЕДИЈСКЕ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
4.1. Комуникација Канцеларије

Током 2015. године Канцеларија је наставила да ради на унапређењу и јачању
своје комуникације са заинтересованим јавностима: органима државне управе, АП
Војводине, јединицама локалне самоуправе, организацијама цивилног друштва,
медијима, донаторском заједницом и другим заинтересованим јавностима.
Закључно са 31. децембром 2015. године објављено је укупно 175 вести о
активностима Канцеларије на званичној интернет страници, www.civilnodrustvo.gov.rs.
Највећи број тих вести је преведено је на енглески језик. Свакодневно извештавање и
информисање циљаних јавности настављено је као редовна активност путем свих
расположивих канала комуникације:







званичне интернет странице органа http://www.civilnodrustvo.gov.rs
микро-сајта посвећеног процесу израде Националне стратегије
http://strategija.civilnodrustvo.gov.rs/
Фејсбук налога органа https://www.facebook.com/vladaOCDrs/
Твитер налога органа https://twitter.com/vladaOCDrs
YouTube органа https://www.youtube.com/user/KancelarijaOCD
Мејлинг листе органа

Током 2015. године додатно је унапређена и проширена комуникација органа на
друштвеним и мрежама Фејсбук и Твитер, где је број пратилаца континуирано
наставио да расте. Велики број објава о активностима Канцеларије, њеним
резултатима, као и о бројним пројектним активностима организација цивилног
друштва објављен је на налозима на друштвеним мрежама. Током 2015. године
Канцеларија је додатно препозната од великог броја органа државне управе као пример
добре праксе у интегрисаном приступу комуникацији и односима са јавношћу, што је
резултирало учешћем Канцеларије у неколико активности Министарства државне
управе и локалне самоуправе у области комуникација и промотивних активности:
1. План и програм кампање за информисање грађана о процесу доношења
прописа
2. Стратегија комуникације „Добра управа“
3. Израда предлога структуре веб-портала „Пaртнерство за отворену управу
(OГП)“
4. Учешће у изради „Смeрница зa упoтрeбу друштвeних мрeжa у oргaнимa
држaвнe упрaвe, aутoнoмнe пoкрajинe и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe“
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Креативна медијска кампања и инклузивни консултативни процес доношења
Националне стратегије препознати су од стране Друштва Србије за односе са јавношћу
(ДСОЈ), као пример добре праксе унутар система државне управе, што је резултирало
представљањем Канцеларије на редовној регионалној конференцији „ПРилика 2015“ у
новембру месецу. Конференција окупља регионалне и међународне експерте из
области односа са јавношћу. Консултативни процес доношења Националне Стратегије
препознат је од стране Координационог тела за родну равноправност, које је уз
логистичку подршку Канцеларије спровело сличан процес при доношењу Националне
стратегије за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим
планом за период од 2016. до 2018. године.
У 2015. години Канцеларија је у оквиру пројекта „Подстицајнo окружења за
развој цивилног друштва“ развила интерактивни веб-портал ОЦДоскоп
(http://www.ocdoskop.rs/), која би на једном месту требало да обједини информације о
организацијама цивилног друштва у Србији. Циљ платформе је отварање могућности
за додатно представљање цивилног друштва у Републици Србији, како кроз
представљање самих удружења грађана и других организација, тако и области којима
се организације баве, активностима које предузимају и циљних група којима су
намењени њихови програми.
Један од циљева покретања портала је унапређење умрежавања и јачање
сарадње између организација, као и већа подршка цивилном сектору од стране
локалних заједница, приватног и јавног сектора. ОЦДоскоп је отворена платформа где
појединачне профиле креирају саме организације цивилног друштва, што искључује
регулацију њиховог представљања и промоције од стране Канцеларије као државног
органа.
Портал има и покренуо Фејсбук страницу, (https://www.facebook.com/ocdoskop),
на којој број пратилаца свакодневно расте. Администрирање портала и његовог
Фејсбук профила врши се ван Канцеларије и није у надлежности овог органа, као што
је и планирано пројектом у оквиру којег је финансирана израда портала. Због приступа
порталу од стране организација цивилног друштва на њиховим појеидначним
профилима Канцеларија не сноси одговорност за унети садржај. Због такве природе
садржаја портала, ОЦДоскоп није регистрован на домену gov.rs.
У оквиру истог пројекта развијена је и веб-платформа Gov2Gov
(http://www.gov2gov.info/ ) која је до 31. децембра 2015. године финализована идејно,
структурно, програмерски и садржајно. Gov2Gov плaтфoрмa израђена је са циљем да
служи зa рaзмjeну инфoрмaциja, искустaвa и дoкумeнaтa кojи сe oднoсe нa плaнирaњe и
прaћeњe рaзвoja цивилнoг друштвa у зeмљaмa зaпaднoг Бaлкaнa и Tурскe.
Oвaj посебан кoнцeпт мeђу-институциoнaлнe и мeђу-сeктoрскe сарадње израђен
је како би oдгoвoрио нa пoтрeбу интензивније кoмуникaциjе и рaзмeне искустaвa
измeђу кoлeгa у институцијама у региону, али и шире информисање заинтересоване
јавности о сарадњи између владиних институција које у мандату имају системску
сарадњу са организацијама цивилног друштва. Платформа је креирана кроз
кoнсултaтивни прoцeс измeђу институциja у рeгиону, а процес је водила Канцеларија
зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм. Платформа је креирана на енглеском језику. С
обзиром на природу садржаја платформе, Gov2Gov.info није регистрован на домену
gov.rs Канцеларија не сноси одговорност за садржаје које су за постављање на исту
послали органи земаља о региону Западног Балкана и Турске.
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Медијска видљивост Канцеларије

4.1.

Разрешењем директорке Канцеларије, Иване Ћирковић, од стране Владе Србије
а на лични захтев 5. марта 2015. године, Канцеларија је остала без постављеног лица и
до 31.12. 2015. године два државна службеника су сукцесивно добила право потписа у
органу. Ова ситуација је онемогућила јавно медијско оглашавање органа, што је
проузроковало драстично смањење присуства органа у средствима јавног
информисања. Током овог периода особе са овлашћењем потписа, а без званичног
постављења, нису имале медијске наступе. У таквој ситуацији само два догађаја су
због природе саме теме заокупила пажњу медија током 2015. године:
1. Јавна расправа поводом Предлога Националне стратегије у периоду јул-август
2015. године (скупови у Београду, Новом Саду и Нишу)
2. представљање Годишњег збирног извештаја за 2013. годину и почетног
истраживања „Сарадња органа државне управе са организацијама цивилног
друштва“
Комуникацијске активности Канцеларије препознате су од стране Друштва Србије за
односе са јавношћу (ДСОЈ) као иновативан приступ у једној институцији система па је
органу упућен позив да се представи на регионалној конференцији посвећеној
односима са јавношћу, ПРилика 2015. године, одржаној 13. и 14. новембра 2015.
године у Београду.
4.2.

Интернет презентација

Како би у највећем степену остварила свој делокруг рада, Канцеларија користи
своју званичну интернет презентацију www.civilnodrustvo.gov.rs у циљу про-активног
начина комуникације са свим заинтересованим странама. Интернет страна је креирана
на оба писма српског језика, а има и своју енглеску верзију.
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 упућена
питања, али је увек приоритет тачност информација које се пласирају. Ови принципи
примењују се и на интернет страници на којој је посетиоцима омогућено слање писама,
као и пријављивање на мејлинг листу Канцеларије.
У 2015. године Канцеларија је добила нову званичну интернет страницу са
циљем даљег унапређења комуникације органа и присуства у онлајн окружењу. Нови
сајт донео концептуално и организационо унапређење у пласирању садржаја, нови
визуелни идентитет, прегледну структуру и интерактивну платформу за представљање
и промоцију активности органа.
Покретање новог сајта праћено је мини-кампањом на друштвеним мрежама, што
је од тренутка његовог постављања до 31. децембра 2015. године праћено значајним
повећањем посећености сајта од стране заинтересоване јавности. Увођење нових
секција као што су Позиви, Конкурси, Прес центар, Галерије, Јесте ли знали и других
додатно је осигурало да веб-сајт органа буде место свакодневног информисања
организација цивилног друштва и осталих циљаних јавности.
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5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
И током 2015. године Канцеларија је наставила учешће у прojeкту „Програм
стажирања за младе – припаднике мањина у државним институцијама у Србији“ кojи
спрoводи Кaнцeлaриja зa људскa и мaњинскa прaвa Влaдe Рeпубликe Србиje.
У периоду од 1. децембра 2014. године до 31. маја 2015. године у органу је
стажирао Мехдија Медовић, дипломирани менаџер безбедности, припадник бошњачке
националне мањине. Зa врeмe стaжирaњa он је учeствoвao у oргaнизацији великог
броја скупова Канцеларије и сарађивао на многобројним активности. Његово нajвeћe
aнгaжoвaњe je билo oргaнизaциja 10 двoднeвних oбукa зa прeдстaвникe јединица
локалне самоуправе у периоду од јануара до aприла 2015. Након завршеног периода
стажа, ангажован је у Канцеларији на основу уговора о делу, у Групи за међународне
односе и европске интеграције.
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