Република Србија
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ
СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2011. ГОДИНУ
Влада Републике Србије основала је 21. јануара 2011. године Канцеларију за сарадњу
са цивилним друштвом на основу Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом
(„Службени гласник РС“ бр.26/10). Ова одлука Владе Републике Србије представља резултат
вишегодишњег залагања организација цивилног друштва за неопходно унапређење
институционалног оквира за подршку развоју цивилног друштва у Србији.
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, евроатлантске интеграције, и др.); 3) јачање капацитета организација цивилног друштва као
кључног чиниоца у креирању плуралног и демократског друштва.
Као подршка остваривању постављених циљева у унапређењу сарадње институција
Владе и ОЦД и унапређењу регулаторног оквира неопходног за развој цивилног друштва у
Србији, Министарство иностраних послова Велике Британије пружило је подршку
Канцеларији кроз пројекат „Јачање дијалога и сарадње Владе РС и цивилног друштва у
погледу стварања подстицајног окружења за развој ОЦД“.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР
У циљу успостављања сарадње са партнерима институцијама Владе и са ОЦД, као и
препознавања улоге Канцеларије и праваце њеног деловања остварено је следеће:





План рада Канцеларије уврштен је у План рада Владе за 2012. годину, а Канцеларија је
препозната као релевантно тело за успостављање успешне сарадње са ОЦД;
Издвојена средства у Буџету за 2012. годину за рад Канцеларије износе 34 милиона
динара (4 милиона динара је било издвојена на основу Закона о буџету за 2011. годину);
Буџетом Канцеларије предвиђена су средства за учешће Републике Србије у ЕУ програму
„Европа за грађане и грађанке“;
Извршене су припреме за расписивање јавног конкурса за запошљавање 15 особа који ће
бити оглашен у фебруару 2012. године (Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом са
изменама и допунама, по Закључку Владе Републике Србије 05 број:110'-9124/2011 од
8.децембра 2011.године);
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Усвојен је Стрaтешки план Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за период
2012-2014, који дефинише приоритете и даје план активности за рад Канцеларије и
успостављање партнерства институција државних органа и организација цивилног
друштва. Усвајању плана претходили су консултативни састанци за припрему и
дефинисање самог стратешког плана у сарадњи са представницима Владиних
институција и преко 40 представника/ца организација цивилног друштва.

ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ
Са циљем отварања нових могућности финансирања ОЦД у Србији и омогућавања учешћа у
различитим ЕУ програмима, остварено је следеће:


Канцеларија ће бити национална контакт тачка у програму Европске уније „Европа за
грађане и грађанке“ чији је циљ промоција концепта активног европског грађанства и
пружање подршке укључивању грађана и грађанки у процесе европских интеграција.
Потписивање Меморандума о сарадњи очекује се до средине 2012. године.

ИПА ПОДРШКА КРОЗ ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ 2011 – 2013
У циљу промоције и учешћа ОЦД у процесима европске интеграције и иницијативама
сарадње у региону Западног Балкана урађено је следеће:



Успостављена је редовна комуникација са доносиоцима одлука у Директорату за
проширење (DG Enlargment) и Европском економско-социјалном Комитету (ЕESC);.
Програмирана су средства у оквиру вишекорисничке ИПА 2011 - 2013 за
институционалну подршку Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом са циљем
повећања капацитета запослених у Канцеларији за обављање послова везаних за
програмирање ИПА фодова, управљање грантовима који су намењени ОЦД у
децентрализованом систему управљања средствима из ЕУ фондова, мониторинг
одобрених грантова и др.

ПРОПИСИ
Јачање институционалног оквира за развој цивилног друштва јесте један од приоритета у
раду Канцеларије::




У циљу унапређења оквира за одрживо и транспарентно финасирање ОЦД из средстава
Буџета, Канцеларија је узела активно учешће у изради Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења;
Упостављен је дијалог са Министарством Финансија у циљу креирања и спровођења
Годишњег Збирног извештаја о утрошку средстава намењених спровођењу програма
организација цивилног друштва, у циљу унапређења оквира за транспарентно и одрживо
финансирање цивилног друштва.

ИСТРАЖИВАЊЕ О СТАЊУ У СЕКТОРУ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ 2011.
ГОДИНЕ
Са циљем увида о тренутно стање у цивилном сектору, капацитетима удружења грађана,
структури, областима у којима делују, њиховом финансијском стању, сарадњи са државним
институцијама, медијима и приватним сектором, бројем ангажованих волонтера/ки и другим
релевантним питањима, Канцеларија је учествовала у спровеђењу истраживања о „Стању у
сектору цивилног друштва у Србији 2011. године“, заједно са Грађанским иницијативама, уз
подршку USAID/ISC и Стрaтешког мaркетинга. Резултати овог истраживања послужиће као
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основа за будуће дефинисање активности Канцеларије, за будуће дефинисање стратешког
оквира за равој цивилног друштва у Србији и као основа за будуће спровођење редовних
истраживања.
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
У циљу информисања институција Владе о раду Канцеларије и ОЦД и повећању могућности
сарадње Владе и ОЦД, урађено је следеће:







Одржани су бројни састанци са доносиоцима одлука у државним институцијама у циљу
унапређења будуће сарадње између Канцеларије и државних институција;
Пружена је подршка Министарству просвете и науке у прикупљању информација од
стране ОЦД-а о спровођењу УН Конвенције и Препорука о спречавању дискриминације
у образовању за период 2006. – 2011. године;
Одржана је презентација резултата првог истраживања о „Стању у сектору цивилног
друштва у Србији 2011. године“ које треба да послужи владиним институцијама у
планирању будућих стратегија међусобне комуникације и сарадње са ОЦД;
Успостављена је сарадња са Народном Скупштином Србије кроз организовање
заједничког скупа „Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва u
Србији“.

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Са циљем стварања услова за ефективно учешће ОЦД у креирању политика Канцеларија је
урадила следеће:





Одржан је консултативни састанак са 40 ОЦД са циљем заједничког дефинисања
приоритета у будућем раду Канцеларије;
Одржани су бројни консултативни састанци у Београду, Нишу, Новом Саду, Врању,
Сомбору и Лесковцу на којима је промовисана Канцеларија и њена улога као и будући
приоритети развоја и одрживости ОЦД;
У циљу бољег информисања јавности о ОЦД, презентовани су резултати првог
истраживања у 3 града у Србији о „Стању у сектору цивилног друштва у Србији
2011.године“.

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
У циљу размене искустава и промоције примера добре праксе механизама сарадње са
владиним институцијама које се баве унапређењем инситуционалног оквира за развој
цивилног друштва у региону западног Балкана, урађено је следеће:







Успостављена је сарадња са Уредом за удруге Владе Републике Хрватске; У сарадњи са
Народном скупштином Србије одржан је скуп на коме су пренета вишегодишња
искуства и добре праксе инситуционалних механизама сарадње подршке Владе РХ
организацијама цивилног друштва;
Искуства из Велике Британије и ЕУ су представљена на скупу „Примери међународне и
европске добре праксе за одрживи развој цивилног друштва“;
Успостављена је сарадња са Канцеларијом за сарадњу са невладиним организацијама у
оквиру Генералног секретаријата Владе Републике Македоније;
Успостављена је комуникација и сарадња са представницима Сектора за цивилно
друштво у оквиру Министарства правде Босне и Херцеговине;
У циљу унапређења дијалога и успостављања партнерских односа између ОЦД у
региону, одржана је једнодневна обука за представнике/це СЕКО организација цивилног
друштва на тему „Заступање интереса ОЦД у процесу дефинисања ЕУ политика за
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цивилно друштво у региону западног Балкана“ од стране Балканске мреже за развој
цивилног друштва (BCSDN).
ОБУКЕ И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА
Са циљем унапређивања знања и вештина државних службеника и запослених у
Канцеларији, следеће активности су спроведене у 2011. години:
 Спроведена су 3 модула едукације државних службеника, у сарадњи са Службом за
управљање кадровима, у оквиру програма општег стручног усавршавања државних
службеника у циљу упознавања са механизмима учешћа организација цивилног душтва у
процесима доношења одлука;
 Дефинисан и усвојен проширени обим модула за обуку државних службеника/ца за
2012.годину;
 Запослени у Канцеларији прошли су обуке Службе за управљање кадровима: о
европским интеграцијама и процесу придруживања ЕУ, о цивилном друштву и
механизмима учешћа ОЦД у јавним политикама, годишњем оперативном планирању,
извршењу буџета, стратешком планирању, о анализама утицаја политика, о пореским
олакшицама за ОЦД, о презентацији и јавном наступу и др.
 Одржана је обука запослених за учешће Србије у ЕУ програму „Европа за грађане и
грађанке“.
 Запослени у Канцеларији учествовали су на регионалној обуци намењеној регионалним
мрежама и коалицијама организација цивилног друштва.
КОМУНИКАЦИЈА
У циљу промоције и повећања видљивости Канцеларије, унапређења информисаности свих
заинтересованих страна о питањима од значаја за развој ОЦД, активностима ОЦД, бољег
информисање јавности, повећања видљивости ОЦД у медијима и успостављања сараде са
сличним институцијама у региону Западног Балкана, у протеклој години остварено је
следеће:












У циљу информисања јавности о свом раду, прикупљања и дистрибуирања информација
од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва Канцеларија је
поставила свој веб сајт;
Промоција Канцеларије и њене улоге остварена је учешћем у јавним скуповима на
националном и регионалном нивоу (округлим столовима, фокус гупама, семинарима,
трибинама, наступима у медијима и сл);
У циљу бољег информисања јавности и повећања видљивости ОЦД у медијима,
организован је семинар за представнике медија о значају систематског дијалога између
владиних институција и организација цивилног друштва;
Остварена je сарадња са релевантним институцијама у региону Западног Балкана у циљу
даљег јачања сарадње између Европске Комисије, регионалних институција и
организација цивилног друштва.
Одржана је „Конференција о партнерству“ у сарадњи са Балканским фондом за локалне
иницијативе, ТАКСО - Канцеларијом ЕУ за техничку подршку ОЦД у Србији, УН
Глобални договор у Србији и Форумом пословних лидера Србије;
Одржана је Национална конференција „Направи промену – волонтирај!!!“ у сарадњи са
Министарством рада и социјалне политике, Министарством омладине и спорта,
Грађанским иницијативама, Младим истраживачима Србије и УН Агенцијама;

Показатељ унапређења сарадње државе и ОЦД показују и резултати истраживања које
показује повећање броја ОЦД које сматра да држава препознаје ОЦД сектор као своје
партнере.
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