АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА
РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ

1. УВОД
Влада је усвојила Националну стратегију за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији
за период 2015-2019. године, као први стратешки документ у области цивилног друштва (у даљем тексту: Стратегија).Саставни део
Стратегије јесте Акциони план за њено спровођење. Акциони план садржи преглед специфичних циљева по областима, планиране
активности за остваривање ових циљева, њихове носиоце и партнере у спровођењу тих активности, индикаторе, рокове за спровођење
активности и потребна средства и изворе финансирања. У дефинисању мера за остваривање општег и посебних циљеваСтратегије,
Акциони план уважава Уставом гарантовану самосталност локалне самоуправе, међународно-правне стандарде у области слободе
удруживања, као и различите али комплементарне улоге и одговорност које цивилно друштво и органи власти имају за стварање
отвореног, просперитетног и демократског друштва једнаких шанси. Мере у Акционом плану које се односе на измене закона и других
општих аката уважавају начела утврђена у Резолуцији Народне скупштине о законодавној политици ("Службени гласник РС", бр.
55/13), укључујући начело неопходности, делотворности, економичности и сразмерности. Кад је реч о изворима финансирања за
планиране активности у Акционом плану, детаљан план финансирања активности сачињен је за 2015 - 2016. годину, а за период 2017 –
2019. године дата је пројекција трошкова.
2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Процес израде прве Националне стратегије је отпочео великом националном конференцијом која је одржана 20. и 21. фебруара
2014. године и на којој је више од 350 организација цивилног друштва дефинисало приоритетна поглавља као оквир будуће
Националне стратегије. Након што је експертска група, састављена од водећег експерта и троје експерата изабраних јавним позивом,
сачинила радни текст стратешког оквира и предложила мере, Пројектна група, састављена од представника 12 ресорних министарстава
и Сталне конференције градова и општина, верификовала је текст првог нацрта који је уједно и стављен на увид јавности на званичној
интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом (www.strategija.civilnodrustvo.gov.rs).
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Поред иницијалне конференције, одржано је и 10 локалних консултативних састанака, као део инклузивног процеса израде
Националне стратегије. Ови састанци су омогућили представницима организација цивилног друштва, локалних самоуправа, медија,
представницима синдиката и послодаваца и другим заинтересованим странама да активно учествују у производњи што квалитетнијег
садржаја будуће Националне стратегије и пратећег Акционог плана. Консултативни састанци су били замишљени као простор за
дискусију и коментарисање првог нацрта Националне стратегије кроз предлоге за допуну и измену стратешког оквира и предложених
мера, али и као радни процес осмишљавања активности које могу ући у Акциони план Националне стратегије, чија је израда планирана
у наредном периоду.
Продукти произашли из локалних консултација су инкорпорирани у други нацрт националне стратегије. Кроз могућност
интерактивног коментарисања и давања сугестија, обезбеђен је процес широких консултација о садржају Националне стратегије, који
се наставио јавном расправом и усвајањем овог документа.
3. МЕХАНИЗАМ ПРАЋЕЊА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Паралелно са усвајањем Стратегије и пратећег акционог плана, по први пут се усваја и план праћења спровођења и оцене
успешности као њен интегрални део, чиме се успоставља систем за мониторинг и евалуацију Стратегије. На основу комбинације
процесних и исходних индикатора овај план омогућаве ефикасно праћење реализације Стратегије и правовремене интервенције у
планираним активностима, како би се примена Акционог плана прилагодила новим околностима.
4. ПРОЦЕС И МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ БУЏЕТА
Прoцeњуje сe дa зa рeaлизaциjу стрaтeшких циљeвa у нaрeднoм пeриoду финaнсиjскa срeдствa ћe бити плaнирaнa у oквиру
лимитa oдрeђeних фискaлнoм стрaтeгиjoм, jeр ћe сe aктивнoсти рeaлизoвaти у oквиру пoстojeћих мaтeриjaлних, финaнсиjских и
људских рeсурсa.
Прeмa мoгућнoстимa, oдрeђeнe aктивнoсти и зaдaци мoгу сe финaнсирaти из срeдстaвa дoнaциja и крoз jaвнo-привaтнo
пaртнeрствo.
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Поглавље 6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПРАВНИ ОКВИР ЗА САРАДЊУ ЈАВНЕ УПРАВЕ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Посебни циљ: Унапређење правног и институционалног оквира и јачање капацитета јавне управе и организација цивилног друштва за
веће учешће јавности у поступку израде закона и других инструмената јавних политика
Очекивани резултати

6.1 Унапређен правни и
институционални оквир
за учешће
заинтересоване
јавности и
организација цивилног
друштва у поступку
израде закона и других
инструмената јавних
политика

Активност

Носилац
активности

Партнери

Индикатори

Рок

Потребна
средства и
извори
финансирања
Четврти Буџетска
квартал средства РС
2016

6.1.1. Припрема и доношење Закона о
изменама и допунама Закона о државној
управи

МДУЛС

КСЦД

Измењен Закон

6.1.2. Припрема и доношење Урeдбе o нaчину
и пoступку oствaривaњa сaрaдњe oргaнa
држaвнe упрaвe са oргaнизaциjaма цивилног
друштва

МДУЛС

КСЦД

Донета Уредба

Први
квартал
2016

6.1.3. Припрема и доношење Одлуке о
изменама и допунама Пословника Владе

Влада РС

Измењен Пословник

Четврти Буџетска
квартал средства РС
2015

6.1.4. Оснивање Савета за развој и сарадњу са
цивилним друштвом

Влада РС

КСЦД

Основан Савет за развој и
сарадњу са цивилним
друштвом

Четврти Буџетска
квартал средства РС
2015

6.1.5. Измене и допуне Правилника о
систематизацији радних места у ЈЛС-е, ради
систематизације радног места за сарадњу са
ОЦД-а

ЈЛС

КСЦД

Број измењених
правилника

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

6.1.6. Припрема и доношење Закона о
изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи

МДУЛС

КСЦД

Измењен закон

Трећи
квартал
2015

Буџетска
средства РС

Буџетска
средства РС
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6.2. Ојачани капацитети
јавне управе и
организација цивилног
друштва за веће
учешће заинтересоване

6.1.7. Припрема и доношење измена и допуна
подзаконских аката (статута/пословника)
градова и општина о начину спровођења јавне
расправе у процесу израде аката и планских
докумената из њихове надлежности

ЈЛС

МДУЛС,
КСЦД

Број ЈЛС-а које су
изменили одредбе
статута

До
краја
2017

Буџетска
средства РС

6.1.8. Усклађивање осталих интерних аката
ЈЛС-е у складу са Смерницама за укључивање
ОЦД-а у процес доношења прописа

ЈЛС

КСЦД

Број ЈЛС-а које су
изменили одредбе
интерних аката

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

6.1.9. Увођење система годишњег праћења и
редовне годишње статистике о спроведеним
јавним расправама у процесу израде закона.
(извор верификације/М&Е)

КСЦД

ГС

Уведен систем праћења
годишње статистикe

До
краја
2016

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

6.1.10. Израда годишњег збирног извештаја о
спроведеним јавним расправама у процесу
израде закона, са препорукама за унапређење
процеса јавне расправе

КСЦД

ГС

Донет Годишњи збирни
извештај

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

6.2.1. Јачање кадровских и стручних
капацитета КСЦД-ом

КСЦД

Број новозапослених и
обучених државних
службеника у
Канцеларији

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства
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јавности у поступку
израде закона и других
инструмената јавних
политика, као и о
нaчину и пoступку
oствaривaњa сaрaдњe
oргaнa држaвнe упрaвe
и oргaнизaциja
цивилног друштва

6.2.2. Организовање обука за државне
службенике o нaчину и пoступку oствaривaњa
сaрaдњe и укључивања oргaнизaциja цивилног
друштва процес израде, примене и праћења
прописа и планских докумената

СУК

КСЦД, РСЈП

Број обучених државних
службеника

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

6.2.3. Организовање обука за ЈЛС o нaчину и
пoступку oствaривaњa сaрaдњe и укључивања
oргaнизaциja цивилног друштва процес
израде, примене и праћења прописа и
планских докумената на републичком и
локалном нивоу

КСЦД

СКГО

Број обучених
предствавника ЈЛС

До
краја
2019

Донаторска
средства

6.2.4. Организовање редовних обука за ОЦД-а
о процесу израде, примене и праћења
прописа и планских докумената на
републичком и локалном нивоу

РСЈП

КСЦД, ОЦД

Број обучених
представника ОЦД-а

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

Поглавље 7. ФИНАНСИЈСКА ОДРЖИВОСТ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Посебни циљ: Унапређење правног оквира за финансијску одрживост организација цивилног друштва, јачање капацитета јавне управе за
планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију коришћење буџетских средстава за програме и пројекте организација цивилног
друштва, јачање капацитета организација цивилног друштва за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима
Очекивани резултати

Активност

Носилац
активности

Партнери

Индикатори

Рок

Потребна
средства и
извори
финансирања
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7.1. Унапређен правни
оквир за транспарентно
буџетско финансирање
организација цивилног
друштва и остварена
његова једнообразна
примена

7.2. Унапређена пракса
јавне управе за планску
и транспарентну
подршку, праћење и
оцену програма и
пројеката организација
цивилног друштва који
се финансирају из
буџетских средстава

7.1.1. Припрема и доношење Уредбе о
изменама и допунама Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног
интереса ради усклађивања са одредбама
Закона о задужбинама и фондацијама

МДУЛС

КСЦД

Измењена Уредба

До
краја
2016

Буџетска
средства РС

7.1.2 Усклађивање интерних аката о
финансирању са Уредбом о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног
интереса

Сви органи
јавне управе

КСЦД

Усклађена интерна акта

До
краја
2018

Буџетска
средства РС

7.1.3. Изменити Правилник о улагањима у
области културе која се признају као расход

МКИ

МФ

Трећи
квартал
2016

Буџетска
средства РС

7.2.1. Израда јединствене методологије
праћења реализације и оцене успешности
реализованих програма и пројеката
организација цивилног друштва и праћења
утрошка додељених финансијских средстава

Влада РС

КСЦД

Правилник измењен и
усаглашен са Законом о
порезу на добит правних
лица
Донета методологија
Број органа државне
управе и ЈЛС-е у којима се
примењује методологија

До
краја
2017

Донаторска
средства
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7.3. Унапређен
пореско-правни режим
од значаја за развој
филантропије и
остварена његова

7.2.2. Организовање редовних обука за
државне службенике о методологији праћења
реализације и оцене успешности
реализованих програма и пројеката и добрим
праксама и примени методологије планирања
и доделе средстава за финансирање програма
и пројеката организација цивилног друштва из
јавних средстава

СУК

КСЦД

Број обучених државних
службеника

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

7.2.3. Организовати обуку за службенике
јединица локалне самоуправе о методологији
праћења реализације и оцене успешности
реализованих програма и пројеката и добрим
праксама и о примени методологије
планирања и доделе средстава за
финансирање програма и пројеката
организација цивилног друштва из јавних
средстава

КСЦД

СКГО

Број обучених
службеника који су
прошли обуку

До
краја
2019

Донаторска
средства

7.2.4. Организовање обука за ОЦД-а у вези
транспарентног управљања и коришћења
јавних средстава у реализацији програмских и
пројектних активности

КСЦД

ОЦД

Број ОЦД-а који су
прошли обуку

До
краја
2019

Донаторска
средства

7.3.1. Припрема и доношење Закона о
изменама и допунама Закона о порезу на
добит правних лица

МФ

Измењен Закон

Четврти Буџетска
квартал средства РС
2016
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правична и
једообразна примена

7.4. Успостављени
транспарентни
критеријуми и
промовисана добра
пракса у додели јавних
простора

7.3.2. Анализа успешности примене Закона о
изменама и допунама Закона о порезу на
добит правних лица у пракси
7.3.3. Израда обавезујућег мишљења
Министарства финансија у вези са одредбама
Закона о порезу на добит правних лица која се
односе на донације (поклоне)

КСЦД

Извршена анализа

До
краја
2019
Први
квартал
2016

Донаторска
средства

МФ

Донето обавезујуће
мишљење

7.3.4. Припрема и доношење Закона о
изменама и допунама Закона о играма на
срећу

МФ

Измењен Закон

До
краја
2017

Буџетска
средства РС

7.3.5. Израда обавезујућег мишљења
Министарства финансија у вези са одредбама
Закона о порезима на имовину која се односе
на донације (поклоне) организацијама
цивилног друштва

МФ

КСЦД

Донето обавезујуће
мишљење

Први
квартал
2016

Буџетска
средства РС

7.3.6. Организовање обука за службенике
пореске управе у циљу обезбеђивања
прaвичне и једнообразне примeне пoрeских
прoписa oд знaчaja зa развој филантропије

МФ

КСЦД

Број обучених пореских
службеника

До
краја
2019

Донаторска
средства

7.4.1. Израда јавног јединственог регистра
имовине Републике Србије и јединица
локалне самоуправе

РДЗИ

КСЦД

Израђен и јавно доступан
регистар

До
краја
2018

Буџетска
средства РС

Буџетска
средства РС
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организацијама
цивилног друштва

7.5. Обезбеђена боља
координација јавне
управе и
међународних
донатора у
финансирању и
суфинасирању
програма и пројеката
организација цивилног
друштва

7.4.2. Израда Смерница о критеријумима за
доделу простора организацијама цивилног
друштва од стране органа јавне управе

КСЦД

7.4.3. Промоција Смерница о критеријумима
за доделу простора организацијама цивилног
друштва од стране органа јавне управе и
европских и домаћих примера добрих пракси
доделе јавних простора

КСЦД

7.4.4. Уредба о изменама и допунама Уредбе о
условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда

МДУЛС

7.4.5. Обука задржавне службенике и
службенике ЈЛС-е у вези транспарентне
доделе јавних простора ОЦД-а
7.5.1. Успоставити редовну сарадњу са
приватним сектором у циљу финансијске
подршке активностима организација цивилног
друштва

КСЦД

7.5.2. Успоставити координацију органа јавне
управе и других донатора у планирању и
суфинансирању програма и пројеката
организација цивилног друштва

КЕИ

СКГО, ОЦД

СКГО

КСЦД

Донете Смернице о
критеријумима за доделу
простора организацијама
цивилног друштва од
стране органа јавне
управе

До
краја
2016

Буџетска
средства РС

Број одржаних састанака,
округлих столова,
конференција на тему
промоције Смерница

До
краја
2019

Донаторска
средства

Донете измене и допуне
Уредбе и усклађене са
Законом о удружењима

Трећи
квартал
2016

Буџетска
средства

Број ЈЛС-е и представника
ЈЛС који су прошли обуку

До
краја
2019
До
краја
2019

Донаторска
средства

До
краја
2019

Буџетска
средства

Број редовних годишњих
састанака са
представницима
приватног сектора
КСЦД

Број одржаних састанака,
округлих столова,
конференција на тему
планирања и
суфинансирања програма
и пројеката ОЦД

Буџетска
средства
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Поглавље 8. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У СОЦИО ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ
Посебни циљ: Унапређење правног оквира и јачање капацитета јавне управе за већу улогу организација цивилног друштва у социоекономском развоју
Очекивани резултати

Активност

Носилац
активности

Партнери

Индикатори

Рок

Потребна
средства и
извори
финансирања
Четврти Буџетска
квартал средства РС
2015

8. 1. Унапређен правни
оквир за развој социјалног
предузетништва

8.1.1. Дефинисати оквир јавних политика
за развој социјалног предузетништва

МРЗБСП

Дефинисан оквир

8.2. Омогућено оснивање
социјалних задруга које
делује у опште-корисном
интересу
8.3. Ојачани капацитети
ОЦД-а у вези примене новог
правног оквира за развој
социјалног предузетништва

8.2.1 Припрема и доношење Закона о
задругама

МП

Измењен Закон

Четврти Буџетска
квартал средства РС
2015

8.3.1. Организовање обука за ОЦД-а на
тему новог правног оквира од значаја за
развој социјалног предузетништва

КСЦД

МРЗБСП

Број ОЦД-а које су прошле
обуку

До
краја
2019

8.4. Унапређење правног
оквира за волонтерске
активности

8.4.1. Дефинисан оквир јавних политика
за развој волонтерских активности

МРЗБСП

КСЦД

Дефинисан оквир

Четврти Буџетска
квартал средства РС
2015

8.4.2. Спровести квалитативно
истраживање о економском утицају
волонтирања

КСЦД

МРЗБСП,
ОЦД

Спроведено истраживање

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

Донаторска
средства
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8.5. Унапређен
нормативни оквир за
организације цивилног
друштва као пружаоце
социјалних услуга

8.6. Осигурана периодична
евалуација правног оквира
о минималним
стандардима и дефинисани
стандарди за нове
социјалне услуге

8.4.3. Промоција значаја волонтерских
активности

МРЗБСП,
МОС

8.5.1. Припрема и доношење Закона о
изменама и допунама Закона о
социјалној заштити

КСЦД, КЗМ,
ЈЛС

До
краја
2019

МРЗБСП

Број одржаних састанака,
округлих столова,
конференција на тему
промовисања волонтерских
активности Број младих
укључених у волонтерске
активности
Измењен закон

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

8.5.2. Припрема и доношење Уредбе о
наменским трансферима у социјалној
заштити

МРЗБСП

Донета уредба

Први
квартал
2016

Буџетска
средства РС

8.5.3. Усклађивање осталих подзаконских
аката са изменама и допунама у области
социјалне заштите

МРЗБСП

Усклађени остали
подзаконски акти

До
краја
2017

Буџетска
средства РС

8.5.4. Донети прелазно решење за
наручивање социјалних услуга путем
јавних набавки до рока предвиђеног за
лиценцирање организација за пружање
социјалних услуга/измене Закона о
јавним набавкама

МРЗБСП

УЈН

Донето прелазно решење

Четврти Буџетска
квартал средства РС
2015

8.6.1. Спровођење периодичне
евалуације Правилника о минималним
стандардима

МРЗБСП

РЗСЗ

Израђен извештај о
евалуацији Правилника

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

8.6.2. Дефинисати стандарде за нове
услуге социјалне заштите

МРЗБСП

РЗСЗ

Дефинисани нови
стандарди

До
краја

Буџетска
средства РС

Четврти Буџетска
квартал средства РС
2015
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2017
8.7. Ојачани капацитети
службеника ЈЛС-е за
успостављање, наручивање,
праћење и одрживо
финансирање услуга
социјалне заштите, посебно
улоге организација
цивилног друштва у овим
процесима

8.8. Дефинисан правни
оквир за деловање
организација цивилног
друштва у области
здравствене заштите

8.7.1. Направити попис постојећих обука и
подршке у процесу лиценцирања за
пружање услуга социјалне заштите

МРЗБСП

РЗСЗ, КСЦД

Сачињен попис постојећих
обука као подршка у
процесу лиценцирања –
посебно за организације
цивилног друштва

До
краја
2017

Буџетска
средства РС

8.7.2. Направити план обука и подршке у
процесу лиценцирања за пружање услуга
социјалне заштите

МРЗБСП

РЗСЗ

Израђен план обука и
подршке за организације
цивилног друштва у
процесу лиценцирања

До
краја
2018

Буџетска
средства РС

8.7.3. Обуке за службенике ЈЛС-а за
успостављање, наручивање, праћење и
одрживо финансирање организација као
пружалаца услуга

МРЗБСП

РЗСЗ

Број обука за службенике
ЈЛС-а

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

8.8.1. Припрема и доношење Закона о
изменама и допунама Закона о
здравственој заштити

МЗ

Измењен закон

Први
квартал
2016

Буџетска
средства РС

8.8.2. Усклађивање подзаконских аката са
изменама и допунама Закона о
здравственој заштити

МЗ

Усклађени подзаконски
акти

До
краја
2017

Буџетска
средства РС

8.8.3. Направити предлог
институционалног и регулаторног оквира
за деловање ОЦД у систему здравствене
заштите на локалном нивоу

МЗ, МРЗБСП

Донет документ

До
краја
2017

Буџетска
средства РС
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Поглавље 9: УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У НЕФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
Посебни циљ: Унапређење правног оквира и јачање капацитета државне управе за већу улогу организација цивилног друштва у
неформалном образовању
Очекивани резултати

9.1. Уведени
флексибилнији захтеви
за тзв. друге
организације
(укључујући
организације цивилног
друштва) за стицање
јавно признатог
организатора
активности, усклађене
са одговарајућим
решењима у ЕУ
9.2. Обезбеђен систем
података о
неформалном
образовању које
реализују организације
цивилног друштва у
складу са захтевима ЕУ
статистике

Активност

Носилац
активности

Партнери

Индикатори

Рок

9.1.1. Припрема и доношење пoдзaкoнских
aкaтa (прaвилникa)

МПНТР

КСЦД

Број измењених
подзаконских аката

До
краја
2017

9.2.1. Успоставити вођење званичне образовне
статистике о неформалном образовању која
укључује и организације цивилног друштва као
актере у овој области

МПНТР

РЗС

Успостављено вођење
званичне образовне
статистике о
неформалном
образовању

До
краја
2019

Потребна
средства и
извори
финансирања
Буџетска
средства РС

Буџетска
средства РС
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9.3. Обезбеђено
званично признавање
квалификација
стечених кроз
неформално
образовање које су
пружиле организације
цивилног друштва

9.3.1. Успоставити национални систем
признавања квалификација стечених кроз
неформално образовање, који би
равноправно третирао квалификације стечене
кроз програме неформалног образовања које
пружају организације цивилног друштва.

МПНТР

КСЦД, ОЦД

Успостављен национални
систем за признавање
квалификација стечених
кроз неформално
образовање.

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

9.4. Омогућено
праћење и
координација рада
свих пружалаца
неформалног
образовања,
укључујући и
организације цивилног
друштва.

9.4.1. Образовати јединицу за неформално
образовање са мандатом праћења и
координације рада свих пружалаца
неформалног образовања, укључујући и
организације цивилног друштва.

МПНТР

ЈЛС, НСЗ,
ОЦД

Образована јединица за
неформално образовање
у министарству

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

9.4.2. Јачање капацитета државних
службеника за праћење и координацију рада
свих пружалаца неформалног образовања

МПНТР

КСЦД, ОЦД

Број обучених државних
службеника

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

9.5.1. Промовисати међусекторско
партнерство у области неформалног
образовања (јавни –цивилни сектор) на
стратешком и пројектном нивоу и партнерско
конкурисање за фондове ЕУ и друге
међународне фондове

МПНТР, МОС

КСЦД, КЗМ,
ОЦД

Број потписаних
меморандума о
међусекторском
стратешком партнерству
у неформалном
образовању.

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

9.5. Пружена подршка
међусекторском
партнерству (јавни –
цивилни сектор) у
области неформалног
образовања.
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9.6. Побољшана
информисаност
јавности о значају
неформалног
образовања за
целоживотно учење и
каријерно вођење и
улози организација
цивилног друштва у
пружању услуга
неформалног
образовања
9.7. Олакшан приступ
потенцијалним
корисницима и другим
заинтересованим
странама, услугама
неформалног
образовања у локалној
средини
9.8. Омогућено учешће
ОЦД-а у доношењу
одлука о неформалном
образовању на
локалном нивоу у
складу са Смерницама
за укључивање
организација цивилног
друштва у процес
доношења прописа

9.6.1. Спроводити континуиране
информативне кампање о значају
неформалног образовања за целоживотно
учење и каријерно вођење и улози
организација цивилног друштва у пружању
услуга неформалног образовања

МПНТР, МОС

ОЦД, ЈЛС,
КЗМ

9.7.1. Развијати и ажурирати каталог услуга
неформалног образовања и каријерног
вођења на локалном нивоу који обухвата све
пружаоце услуга, укључујући и организације
цивилног друштва

ЈЛС, КЗМ

МПНТР, ОЦД

9.8.1. Укључивати представнике организација
цивилног друштва у локалне савете за
образовање одраслих

ЈЛС, КЗМ

МПНТР

Број спроведених
информативних кампања.

До
краја
2019

Донаторска
средства

Развијени и ажурирају се
каталози услуга
неформалног образовања
на локалном нивоу,

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

Број локалних савета за
образовање одраслих у
чијем саставу су
представници ОЦД-а.

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

Број медија који су се
укључили у кампању.
Број и врста јавних
догађаја у оквиру
кампања.

Поглавље 10: УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА
Посебни циљ: Унапређено партнерство јавног и цивилног сектора у процесу европских интеграција
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Очекивани резултати

10.1.Организацијама
цивилног друштва
омогућено да се
активно укључе у све
фазе преговора са
Европском унијом

10.2. Обезбеђено
благовремено и
редовно информисање
заинтересоване
јавности о току и
резултатима
преговарачког процеса

Активност

Носилац
активности

Индикатори

Рок

Партнери

Потребна
средства и
извори
финансирања
Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства

10.1.1. Припрема и доношење Смерница који
би унификовале поступање свих
преговарачких група/државних органа када је
у питању сарадња државе и ОЦД у процесу
преговора и дефинисали механизами за
укључивање ОЦД у све фазе преговора са
Европском унијом

Влада РС

КЕИ,
КСЦД

Усвојене Смернице

Први
квартал
2016

10.1.2. Успостављање редовне и директне
сарадње свих преговарачких група/државних
институција са организацијама цивилног
друштва у свим фазама преговора са
Европском унијом

Влада РС

КСЦД,
Преговар
ачки тим,
ОЦД

Број одржаних
консултативних састанака
Број објављених јавних
позива за учешће ОЦД

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

10.2.1. Израда веб портала

Преговарачки КСЦД
тим, КЕИ

Израђен портал

До
краја
2015

10.2.2. Одржавање информативних кампања
на републичком и локалном нивоу

Преговарачки КСЦД,
тим, КЕИ
ОЦД, ЈЛС

Одржана кампања

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства
Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства
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10.3.Повећана
транспарентност
планирања,
програмирања и
праћења реализације
спровођења
међународне
развојене помоћи у
Србији, са фокусом на
ЕУ помоћ

10.3.1. Информисање СЕКО о оствареним
резултатима и индикаторима одобрене
међународне развојне помоћи, са фокусом на
ЕУ помоћ

КЕИ

КСЦД,
ОЦД

Представници СЕКО
присуствовали на минимум 1
састанку годишње који се
односи на праћење
спровођења ИПА у Србији
- Годишњи извештај о
међународној развојној
помоћи доступан СЕКО
организацијама
- СЕКО организације
информисане о спровођењу
одобрених
пројеката/програма
финансираних од стране ЕУ
на годишњем нивоу

До
краја
2019

Буџетска
средства РС

10.3.2. Подстицати партнерство органа
државне управе и посебно локалне
самоуправе са организацијама цивилног
друштва приликом реализације пројеката из
помоћи Европске уније

КСЦД

ЈЛС, ОЦД

Број пројеката органа јавне
управе у којима су партнери
или сарадници ОЦД-а.

До
краја
2019

Буџетска
средства РС,
Донаторска
средства
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10.3.3. Јачање функционисања СЕКО
механизма и учешћа СЕКО организација у
процесима планирања, програмирања,
праћења спровођења међународне рaзвojнe
пoмoћи, са фокусом на ЕУ помоћ

КЕИ

ОЦД

Задовољавајући квалитет и
благовременост достављања
коментара и предлога СЕКО
организација и чланица
мреже на документа
добијена од стране КЕИ.
Задовољавајући квалитет и
благовременост достављања
повратне информације од
стране КЕИ и ресорних
министарстава на коментаре
и предлоге СЕКО
организација и чланица
мреже.
- Број одржаних обука,
радионица, семинара,
састанака на тему
планирања, програмирања,
праћења спровођења ЕУ
помоћи у Србији.
- Број чланица СЕКО
механизма се повећао за 30%
(и одржава се и/или расте у
периоду након тога).
- Број посета сајту СЕКО
механизма се повећао за 30%
(и одржава се и/или расте у
периоду након тога).

До
краја
2019

Буџетска
средства РС
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10.4. Ојачани
капацитети ОЦД-а за
процес преговора
приступању Европској
унији

10.3.4 Јачање кaпaцитeтa КСЦД-ом зa
прoгрaмирaњe, прaћeњe и извeштaвaњe o
рeaлизaциjи фoндoвa Eврoпскe Униje
нaмeњeних цивилнoм друштву у Србиjи

КСЦД

Број обука запослених у
КСЦД-ом

До
краја
2019

Донаторска
средства

10.4.1. Организовање обука за ОЦД-а за
њихову улогу у процесу преговора о
приступању ЕУ

КЕИ, КСЦД

Број одржаних обука/ теме;

До
краја
2019

Донаторска
средства
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